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— Халӗ мана пухусекче те, хаҫатсем ҫинче те тӳрӗ ҫынссн айӑаӗсене „пӳрнерея ӗмсе 
кӑларакак“ теме пуҫларӗҫ. Ав хамӑн ача нӳрнине ӗмсе выртаТ. Ан ӗмтер-хз! Хамоан 
мӑшкӑланӑн туйӑнаТ.
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Пур йенчен те—малтан та, хыҫалтан та, сула- 
хайран та, сылтӑмран та хисеплӗ МитрофанИва- 
нович Салмин ҫурҫӗр иртни виҫ сехет ҫапсан та 
ҫывӑрса кайман кбҫӗр. Ӑшӗ, ҫулӑмсӑр ҫунакан 
кӑмпа пек, ҫуна! унӑн пайан.

Калас пулаТ, унӑн учрежденире пӗрле ӗҫлесе 
ларакан йулташӗ, Михаил Петрович Половинкии 
текенни, зан,ати пӗтес умӗн хаҫат вуласа ларнӑ 
хушӑра:

— Семипалатинск чипер хула-и?—тесе ыйтнӑ.
Семипалатинск хулинчен пӗлтернӗ хыпара ву-

ланӑ мӗн хаҫатра вӑл. Семипалатинск ҫинчен ыт- 
ларах пӗлес килнӗ унӑн, ҫавӑнпа вӑл хула ҫинчен 
ыйтнӑ.

Половинкин ҫӑварӗнчен ҫак ыйту тухасса 
Митрофан Иванович нихӑҫай та ӗмӗтленмен, ҫа- 
вӑнпа ҫан-ҫ>рӑмӗ сӳ туса кайнӑ ун, сӑн-пичӗ пӗ- 
ре хӗрелсе, тепре шуралса илнӗ, чӗри тӗпсӗр 
шырлана ӳкнӗн туйӑннӑ.

— Унта пулман епӗ!—урмӑшнӑ сасӑпа тавӑрса 
панӑ Митрофан Иванович.

Калаҫу ҫавӑнпах пӗтнӗ пулин те, Митрофан 
Иванович пуҫӗнчен ҫав ыйту туха пӗлмен. Ха;ь 
те ҫемҫе тӳшек ҫинче ӑшӑ одейал айӗнче ыйӑх 
килмен пирки йӑшланса выртнӑ хушӑра, тем ырра 
мар систерекен сасӑ:

— Семипалатвнск чипер хула-и?—тесе ыйту 
ҫине ыйту парса тӑнӑн туйӑна! ӑна.

— 1919-мӗш ҫулта Семипалатинск хулинче 
пулнине никама та каламанҫке кунта. Колчак хуш- 
нипе нумай рабочисене пере-пере пӑрахни ҫин- 
чен пӗлмен пулсан, ҫакна ыйтас ҫукчӗ Половин- 
кин. Ун ҫамки ҫине „халӑх тӑшманӗ“ тенӗ хура 
клеме ҫапса йама вӑхӑтра ӗлкереймесен, пӗтет 
пурнӑҫ тӑвасси, пӗтет вырӑнӑм, пӗтет йатӑм...

Витӗнмелине хӑй ҫинчен карт сирсе хурса, хӑ- 
пӑл-хапӑл сиксе тӑра!. Кӑҫатине вӑшӑл-вашӑл тӑ- 
хӑнса йарса, кабинетра ларакан сӗтелӗ хушшине 
йӑпӑр-йапӑр кӗрсе ларат. Ҫырма тытӑна!. Виҫ сӑ- 
махраи ытла ҫыраймас!, ручкине лаштах пӑрахса 
йарат.

Тем чухлӗ вӑхӑт, пусма ларнӑ чӑх пек, ним 
тапранмасӑр ларса та пӑхрӗ, пуҫне хыҫса ларса 
та, ӗнсине тытса ларса та пӑхрӗ, махоркӑ та турт- 
са пӑхрӗ, пирус та туртса пӑхрӗ, пуҫье сӗтел ҫи* 
не хурса та, сӗвенсе ларса та, чавсаланса ларса 
та пӑхрӗ, Половинкинра йӑвӑр айӑп тупайманшӑн 
тарӑхнипе хӑйӗн мӑнӑ сӑмсине чышкӑ кӑтартса 
та пӑхрӗ, анчах айӑп ҫав-ҫавах тупӑнмарӗ.

Тӑваттӑ ҫанакан сехет сасси илтӗнсен айӑп 
тупас ӗмӗт хутаҫҫи ҫурӑлса анат унӑн. Вара, йӑ- 
раланса, ҫывӑр.ма кайса вырта! вӑл.

•  *
*

Тепӗр ир те ҫав шайах. Упӑшки 11 сехетчен 
ҫывӑрнӑ хушӑра арӑ.мӗ вут хутса шӗл кӑвар ҫинче 
ҫатыа куклисем пӗҫернӗ, ҫутӑ сӑмаварӗ сӗтел ҫин- 
чех кӑвак пӑс кӑларса ларат, тулта хӗвел ҫутти,

хӗвел ҫутти йӑл пӑхсан мӗнле чӗрчун савӑнмӗ ӗн- 
тӗ, темеле, анчах Митрофан Иванович ӑшӗнче 
ҫав ҫавах Семипалатинск хули чул пек йӑвӑрӑн 
тӑрат.

Пӗрене ҫумне ҫапнӑ численник листине ҫӗтнӗ 
хушӑра пат пӗр шухӑш пырса кӗрет ӑна.

— Ара партипе правителствӑна йертсе ны- 
ракансен портречӗсем ҫук пирӗн хватерте,

Ҫав шухӑш хушнипе, вӑр-вар тумлана! те, хӑ- 
пӑл-хапӑл тухса вӗҫет.

— Митошӑ! Ҫырткаласа каймалаччӗ кӑштах!— 
хыҫалтан кӑшкӑрса йула! арӑмӗ.

Митошӑ, читлӗхрен пӗр вӗҫерӗннӗ кайӑк 
пек, урампа кайа!. Кӗнеке магазинне кӗрет. Чек 
ҫыракан куҫ тулли хӗрарӑма ҫулпуҫӗсен портре- 
чӗсене илсе пама калат. Пилӗк портретшӗн укҫа 
тӳлесе магазинран тухнӑ чухне, хӑйӗн Пантеле- 
йев хушаматлӑ палла-тӑрана хирӗҫ пула!.

— Пантелейева пайан-ыранах партирен кӑлар- 
са йарас сасӑ пур.

Курнӑ куҫа курми тӑва!.
^Урам кӗтессинче ватӑ карчӑк мӑйӑр сутса тӑ- 

рат. Ытларах илекенсем вал^^Ь» хутран ҫыпӑҫтар- 
са хутаҫсем туса килнӗ. Мӑйри аван пулас.

Пиллӗк стакан виҫсе хутаҫа йарса пама хушат 
Митрофан Иванович.

Киле тавӑрӑнсан, хӑйне арӑмӗ вӗри кукӑ^ь СН' 
вӗнме тытӑнни ҫинчен каланине те итлемест, 
кнопкӑ курапкине кӑларса, хӑй илсе килнӗ порт- 
ретсене пӗрене ҫумне ҫапа-ҫапа йара!. Унтан ва- 
ра тин ӑшӑ кукӑ./ь ҫиме лара!. Кукӑ./ь ҫыртӑмӗсем 
чӑмланӑ-чӑмламан йӑнкӑл-йанкӑл анса кайаҫҫӗ.

Ҫисе ӗҫсе тӑраннӑ хыҫҫӑн, хай илнӗ мӑйрине 
тирӗк ҫине силлесе тӑка! Митрофан Иванович. 
Хутран тунӑ хутаҫӗ ҫине ӗҫ ҫукран пӑхкаласа 
ларат.

Унӑн шал йенне машинкӑпа ҫапса тухнӑ сӑ- 
махсене вуласан, йунсӑх пичӗ йалкӑшакан пулса 
кайат.

Ак мӗн ҫырнӑ, имӗш, унта:
,,3-мӗш ротӑ прапоршчикне, Михаил Петрович 

Половинкина, хӗрлисене хирӗҫ паттӑр ҫапӑҫнӑшӑн 
поручик чынӗ парса, ротӑ командирне кӳртес“.

Митрофан Иванович ҫунса кӗтсе тӑнӑ емӗче 
ҫитрӗ. Хисеплӗ Половинкин айӑпӗ аран-аранах ту- 
пӑнчӗ. Пӗтӗм тӗнче ҫутӑ кӗрен тӗслӗн йалкӑша- 
кьн пулса тӑчӗ, чӗри хӗпӗртесе тапа пуҫларӗ, 
пуҫ кукши тӗлӗнчи тирне ӑшӑ ҫапрӗ.

— Е-хе-хе, ленкрӗн-и?
Иртнӗ каҫ хӑйне муталантарса пӗтернӗ хайхи 

зайавленийе 20—30 минутрах картлаттарса тухса, 
,,Салмин“ тесе ал пусса та хучӗ.

Тепӗр кунне, тем ҫырнине те тӳссе иртернӗ 
хучӗ-жалӑби ир 9 сехетрех кирлӗ вырӑнта вырт- 
нине куртӑмӑр. Учрежденире Митрофан Ивано- 
вич, хӑрах аллипе местком секретарӗн тӳмминчен 
тытса, ҫапла каланине те илтрӗмӗр.



— Тархасшӑн МОПР ва.ъ-ъи ҫак укҫана 
ил-ха!—терӗ 1 0  тенкӗ кӑларса тыттарса.—Ара, 
ыттисенчен те пухмала: МОПР-а пулӑшмасан ка- 
ма пирӗн пулӑшмала!

Еҫрен тавӑрӑнсан, кӑнтӑр апачӗ тунӑ хыҫҫӑн, 
ӗнерхи хут хутаҫа, каллех алла тытса, тулли кӑ- 
мӑлӑн пӑхкаласа ларма тытӑна!.

— Пӑхсан ним те мар ҫакӑ. Анчах Половин- 
кин шанӑҫсӑра ӳкесси, парти билетне ҫухатасси, 
халӑх умӗнче намӑса тухасси ҫак хутаҫра.

Унччен те пулмин, Митрофан Ивановичӑн сӑ- 
нӗ шуралса карӗ, тута хӗррисем чӗтреме тытӑн- 
чӗҫ, пуҫ кукши тӗлӗнчи тирне сивӗ ҫапрӗ.

— Па! Половицин? Прапоршчик Половицин 
пулнӑ!.. Половинкин мар... Ку „Ц“ саспалли... хӑ- 
йамачӗ... палӑрсах каймаст те, епӗ ӑна ,,К“ тенӗ 
ӗнер... „Ц“ пулнӑ. Пурнӑҫу-масару—пӗтӗмпех ку- 
тӑна карӗ йӗп ҫинчискер!

Ларсан, ларсан, сапаланса кайнӑ ӑсӗ каллех 
Митрофан Иванович пуҫне пухӑнса тулат.

— Жалӑбӑ ҫырни чӑрмантармӗ. Унран... епӗ 
сыхӑлӑхшӑн тӑрӑшни курӑна!, урӑх ним те мар. 
Хама тӑшман тесе каласран, ҫынна вӑслатсан, 
пурнӑҫ ҫулне татма пулассӑн туйӑна!... Такҫан 
йулнӑ йӗре тӑман кӑларса питӗресех пула!.

— Сан жалӑбуна ӗненсен, шур офицер пулнӑ 
Половинкин 1918-мӗш ҫулта лӑп вуннӑра пулнӑ. 
1 0  ҫулхи ача офицера мӗиле кӗме пултарнӑ?—те- 
се ыйтсан, Митрофан Иванович пуҫне кӑтӑрт-кӑ- 
тӑрт хыҫса илнӗ.

— Тӗпком пленумӗ сан йышши елекҫӗсене от- 
вет тыттарма хуша¥,—тенине хирӗҫ:

— Сыхӑлӑх пултӑр тенӗрен ҫавна тунӑ. Вут- 
ҫулӑм тӗтӗмсӗр пулмас!, етем те йӑнӑшсӑр пул- 
мас!,—тавӑрса панӑ Митрофан Салмин.

Троцкист пулнӑ вӑл. Ха.ф лере вӑл. Ӑсатнӑ 
ӑна.

ХӐНӐХСА ҪИТСЕН
Харлампйвв-Енгер ӳкврчӗкӗ.

— Елеклемен чухне темӗскер ҫитмен пек йӗкӗлтетсе тӑра1: ӗҫес килет тесен, ӗҫес 
килмест,—тем ҫитмест. Елек хучӗ ҫырса йарсан вӑл-ку лӑштах пула!
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М И Т Т А  ПИТӖРӖ

Йулташсем! Калама та намӑс,—тесе нуҫласа 
йачӗ хӑйӗн сӑмахне пӗр пӗчӗкҫӗ предприйатин 
куҫлӑхлӑ директорӗ Очков йулташ.—Шухӑшла- 
тӑп-шухӑшлатӑп та, йӑлтах тӗлӗнсе хытса кайа- 
тӑп. Ытла та тимсӗрҫке епӗр. Тӑшмансемпе ытла 
та начар кӗрешетпӗр. Тӑшмансене шырама инҫе 
каймала мар, вӗсем хамӑр хушӑмӑртах иккенне 
час-часах манса та кайатпӑр. Тен вӗсем ак ҫакӑ пу- 
хурах. Кашнийӗшех тӑрса калаҫас пула¥. Пур- 
нӑҫра мӗнле ҫитменлӗхсем пулнӑ, йӑлтах, пӗр пы- 
тармасӑр каламала. Самокритикӑна вӑйлатса йани 
кирлӗ. Ав, иртнӗ пухура бухгалтер Пӑшатанов 
хӑйӗн тахҫанхи ҫылӑхӗсене йепле лайӑх каласа 
пачӗ. Каласа пачӗ те, вӑл ирсӗр те киревсӗр 
тӑшман иккенне уҫӑмлӑнах куртӑмӑр. Сакӑр ҫул 
кайала хӗрӗх те пӗр кун та хӗрӗх те пӗр каҫ 
тӗрмере те ларнӑ пуанӑ вӑл. Сисрӗр пулӗ. Йепле 
пӑркаланчӗ. Айӑпӗсене йышӑнасшӑн пулмарӗ. Ҫа- 
пах, тӑрӑ шыв ҫине кӑлартӑмӑр-кӑлартӑмӑрах. 
Чӑн-чӑн тӑшман пулнӑ. Ан манӑр, йулташсем! 
Ҫав Пӑшатанов йулашкийӗсем пирӗн хушӑра ха- 
лӗ те пӗтсех пӗтмен-ха. Шырас пула! вӗсене. 
Нимӗн хӗрхенмесӗр тӑрӑ шыв ҫине кӑларса пы- 
рас пула¥.

Татах та нумай каларӗ Очков. Унӑн сӑмахӗ- 
сене пуху хумханулӑн итлесе ларчӗ. Чылай-чылай 
йатсене асӑнчӗ директор. Вӗсене халех тӑрса ка- 
лаҫма ыйтрӗ.

— Тӗрӗс калат директор,—терӗ чи малтантухса 
калаҫакансенчен пӗри, вӑтам пӳллӗ Урине инке.— 
Епӗ Пӑшатанова пуринчен те ҫывӑхрах тӑнӑ. Епӗ 
уборшчицӑ. Ҫапах, ҫав киревсӗр тӑшмана вӑхӑтра 
тӑрӑ шыв ҫине кӑларма пултарайман еп. Тимсӗр- 
терех пулнӑ.

— Кала. Пӑшатановӑн тӑшманла ӗҫӗсем ҫин- 
чен кала!—терӗҫӗ президиумра табак мӑкӑрлан- 
тарса ларакансем пӗр харӑс.

Урине инке кӑвакарса кайсах калама пуҫларӗ:
— Чӑн чӑнах тӑшман пулнӑ ӗнтӗ Пӑшатанов,— 

терӗ вӑл, ҫӑвар карса итлекенсем ҫине шӑтарас 
пек пӑхса.—Мана йаланах йатлатчӗ. Урайӗнче 
пирускӑ тӗпӗсем выртнине курсассӑн та мана 
айӑплатчӗ, чернил кӗленчи ӑшне шӑнасем кӗрсе 
тулсассӑн та—мана. Хӑшпӗр каҫсенче ҫурҫӗр ир- 
тиччен ӗҫлесе лара!чӗ. Мӗнчухлӗ кӑна кӑраҫҫин 
ытлашши ҫунтарса сайа йаратчӗ—пирӗн органи- 
зацине сӑтӑр туни пулмас!-им вара ку?

Сӑмахне пӗтерчӗ Урине. Ун хыҫӗнчен каҫҫир 
Шутлайев сиксе тӑчӗ:

— Уборшчицӑ йулташ кунта хӑйӗн йӑнӑшӗсе- 
не чӗреренех йышӑнмарӗ,—терӗ вӑл, укҫа шут- 
ланӑ чухнехи пекех, пӳрнисене хуҫкалантарса.— 
Тӳррине тӳрех калас пулат, Урине инке Пӑшата- 
новӑн ӗҫӗсене пуринчен те лайӑхрах пӗлсе тӑнӑ. 
Ҫавӑнпа та кӗҫӗрхи пухура Урине инкене те тӑ- 
рӑ шыв ҫине кӑлармалах.

Сӑмахне пӗтерчӗ каҫҫир. Ун хыҫӗнчен маши- 
нистка Тиктакова йулташ сиксе тӑчӗ:

— Тӗрӗс мар кала! каҫҫир, епӗ Урине инкене 
айӑплӑ тесе шутлама пултараймастӑп,—терӗ вӑл, 
машинкӑпа ҫапса протокол пичетленӗ чухнехи 
пекех, сӑмахсене хӑвӑрттӑн ывӑтса,—Каҫҫир хӑй 
вӑл Пӑшатановпа ҫывӑхран та ҫывӑх пулнӑ. Ӗҫ- 
укҫи панӑ чухне те никамран малтан Пӑшатанова 
чӗнсе илетчӗ, вӗрҫӗнӗ укҫасене ӑна тыттаратчӗ. 
Пӑшатановӑн йатне ведӑмӑҫ ҫине директор йачӗ 
хыҫҫӑнах ҫырса лартатчӗ. Ҫавӑнпа та кӗҫӗрхи пу- 
хура Шутлайева тӑрӑ шыв ҫине кӑлармалах.

—• Тӗрӗс!—тесе сиксе тӑчӗ предприйатинчи 
хаҫат редакторӗ Клейев йулташ.—Шутлайев вал," 
Л)И пирӗн хушӑмӑрта вырӑн пулма пултараймас!. 
Ҫав вӑхӑтрах машинисткӑ Тиктаковӑна та тӑрӑ 
шыв ҫине кӑларассине манмала мар. Мӗншӗн те- 
сен, куратӑр ӗнтӗ, йулташсем, йепле хӳтӗлет вӑл 
Пӑшатановпа пӗр шухӑшлӑн пулса ӗҫленӗ уборш- 
чицӑ Урине инкене? Ку тӗслӗхе чӑтма пултарай- 
мастпӑр. Тӑшмансене те, вӗсене хӳтӗлекенсене 
те нимӗн хӗрхенӳсӗр ҫӗмӗрсе пыни кирлӗ.

Калаҫакансем татах та пулчӗҫ. Хаҫат редак- 
торне хӑйне те тӑрӑ шыв ҫине кӑлармала, терӗҫӗ 
хӑшӗсем. Директор Очков, куҫлӑх тӑпсине сӑмси 
тӗпнерех тӗртсе лартрӗ те, йулашки сӑмахне 
пуҫларӗ:

— Халӗ ӗнтӗ паллӑ,—терӗ вӑл, ҫӑмӑлтараххӑн 
сывласа.—Каларӑм вӗт, сисӗмлӗрех пулмала, тӑШ- 
мансене хамӑр хушӑмӑртах^ шырамала, терӗм. Ку- 
ратӑр, йулташсем! Пӑшатанов тавра пӗтӗм груп- 
пӑ организациленнӗ. Татах та ытларах пирӗн 
предприйатинче пурӑннӑ пулсан, темӗскер те 
тунӑ пулӗччӗҫ вӗсем. Йура!-ха сиссе ӗлкӗртӗмӗр. 
Ыранах приказ ҫыратӑп.

Пуху саланчӗ. Пухура тухса калаҫнӑ йулташ- 
сенчен чылайӑшӗсем вӑл каҫхине ыррӑн ҫывӑрса 
кураймарӗҫ.

Директор приказӗ тӑрӑх ӗҫрен хӑтӑлнисем чы- 
лай вӑхӑт хушши тӗрлӗ учрежденисене тӗрлӗрен 
жалобӑсем ҫырса пурӑнчӗҫ. Урине инкен инСти- 
тутра вӗренекен ывӑлӗ те киле таврӑнчӗ. „Аннӳ 
тӑшман иккен те санӑн“ тесе вӗреннӗ ҫӗртен кӑ- 
ларса йанӑ ӑна. Каҫҫир Шутлайевӑн арӑмне, арӑ- 
мӗн тӑванӗсене те „тӑрӑ шыв“ ҫине кӑларасси 
ҫинчен ыйту хыҫҫӑн ыйту лартса сӳтсе-йавнӑ. 
Машинисткӑ Тиктатовӑн упӑшкине, шофер пулса 
ӗҫлекенскерне, тепӗр кунхинех руЛ) умӗнчен ху- 
са антарнӑ. Мӗскӗн шофӗр, мӗн ачаранпах чӗре- 
рен йуратса пурӑннӑ арӑмӗпе халех уйрӑласси 
ҫинчен ыйту лартнӑ.

Пӑшатанов та таҫта мар, ҫак ун пирки асап 
куракансен умӗнчех ҫӳренӗ. Анчах, нихӑшӗ те 
унпала калаҫман. Урамра хирӗҫ пулсан айаккарах 
пӑрӑнса иртсе кайасшӑн тӑрӑшнӑ. Пурте шухӑш- 
ланӑ: „Мӗнма халӗ те ирӗкре ҫӳретеҫҫӗ-ха Пӑша- 
танов тӑшмана?“ тесе тӗлӗннӗ. Хӑшпӗрисем ка



ланӑ: „Ҫемйи пысйк вӗт, ачисем нумай, ҫавӑняа 
хӗрхенеҫҫӗ пулӗ“, тенӗ.

Пӑшатанов хӑй те тӗлӗинӗ: „Тӑшман та тӑш- 
ман теҫҫӗ мана, мӗн тумала?“ тесе ыйту панӑ вӑл, 
тивӗҫлӗ оргӑнӗсене.

* * *
Куҫлӑхлӑ Очков йулташ директор пулса ӗҫле- 

кен пӗчӗкҫӗ предпрййатинче нумай пулмаст те- 
пӗр пуху пулса иртрӗ. Ку пухура епӗр те пул- 
тӑмӑр. Ку пуху ПСК(б) Парти Тӗпкомӗн йанвар 
уйӑхӗнче пулнӑ Пленумӗн решенийӗсене сӳтсе- 
йаврӗ.

— Ытла та пысӑк йӑнӑшсем тунӑ ҫав епӗр, кала- 
ма та намӑс,—терӗ Очков, хӑйӗн сӑмахӗнче.—Пур 
тӗлӗшпе те лайӑх ӗҫлесе пыракан бухгалтер Пӑ- 
шатанов йулташа тӑшман тесе калама ҫителӗклӗ

таран сӑлтав та пулман. Тӗрмере те сакӑр ҫул 
ӗлӗкрех, йӑнӑшпа ҫеҫ пӗр уйӑх ытларах ларса 
тухнӑ вӑл. А, епӗр ӑна ӗҫрен кӑларнӑ. Ӑна ҫеҫ 
мар-ха, унпала ҫыхӑну тытнӑ тенӗ ҫынсене те ха- 
мӑр хушӑмӑртан тасатасшӑн хыпаланнӑ. Халӗ ӗн- 
тӗ ку йӑнӑшсене тӳрлетрӗмӗр, пурне те ӗҫе ил- 
тӗмӗр...

Каплипех сахал-ха, каплипех йӑнӑшсене тӳр- 
летни пулмасК-ха вӑл,—терӗ директор хыҫҫӑн сӑ- 
мах илсе калаҫакан рабочи.—Таса ҫынсене вара- 
лама хӑтланнӑ елекҫӗсене, карйериссене тӑрӑ 
шыв ҫине кӑларма тӑрӑшмала пирӗн. Вӗсем таҫ- 
та мар, хамӑр хушӑрах. Вӗсенпе, чӑн-чӑн тӑш- 
мансене тупас ӗҫе пур майсемпе те чӑрмантарса 
пыракансенпе, пӗр хӗрхенӳсӗр кӗрешни кирлӗ.

Тӗрӗс калат рабочи. Унӑн сӑмахне пурте ыр- 
ларӗҫ. Директор ҫеҫ нимӗн чӗнмесӗр ларчӗ.

Елекҫӗ сӑН‘ Сӑпачӗ

Кӑшкӑрнӑ вӑл пит хӑйулӑн, 
Сисӗмлӗ ҫын пек пулса. 
Пӗтӗмпех ӑна вӑл тунӑ, 
Пысӑк вырӑншӑн ҫунса.

ХурлӑхлӑТун сӑн-сӑпачӗ, 
Халӗ уснӑ вӑл пуҫне. 
Тӑрӑ шыв ҫине кӑларчӗҫ 
Унӑн пӗтӗм елекне.



И. КЛ Ш Л И Н К Е

Аптрамала ха./ь хуйхӑ ҫинчен ҫырма. Манӑн 
йулташсенчен пӗрри те ӳпке ҫурӑлас пек йӑвӑр- 
рӑн сывласа хуйхӑрма пӗлмеҫҫӗ. Ну, калӑр^ ву- 
лакансем, мӗн ҫинчен ҫырас-ха калавҫӑн? Йакӑп 
Ваҫилчӑ хӑй савакан хере ыталанӑ чух булавкӑ 
аллине чикнӗшӗн сивӗнни—пӑрахӑҫа тухнӑ исто- 
ри. Иван Федотов Кавказ ҫинчен шухӑшласа пу- 
рӑнни ҫинчен ҫырас—вӑл уншӑн ҫиленме пулта- 
рат. „Ҫилленсе ҫил арманӗ лартаймӑн“ теҫҫӗ те 
ваттисем, ҫырам-ха еппин—манран ҫӗр ҫул чут- 
ласан та ҫил арманӗ мар, арманӑн хӑрах шӑтӑр- 
накӗ те пулас ҫук.

Иван Федотчӑпа епӗ Шупашкарта паллашрӑм. 
Ларатӑп ҫапла кино-театр залӗнче. Екран ҫинче 
Бела илемлӗ сӑнӗпе савӑнтарса курӑна!. Ну, пал- 
лах, Кавказ тӑвӗсем, тарӑн варсем. Калас пула!, 
иле.млӗрен те илемлӗ ҫанталӑк.

Ман ҫумра ларакан пӗр вӑтам ҫула ҫитнӗскер:
.—  Сисетне, ӑҫта вӑл тӗнче илемӗ? Ӑҫта вӑл 

ӳпке вӗркӗчӗ пек сарӑличчен сывламали курӑк 
шӑршисем?—терӗ.

— Кӗнекесенче те ҫаплах ҫыраҫҫӗ,—терӗм 
хирӗҫ епӗ.

Кино пӗтичченех мана вӑл Кавказ тӑвӗсем 
хушшинче пурӑнакан ҫинҫе туналӑ качакасем, 
сӳре шӑлӗ пек асав шӑллӑ сыснасем ҫинчен ӑн- 
лантарса ларчӗ. Кино пӗтсен кӑна тавтуса уйӑ- 
рӑлтӑм.

Тепӗр куннех епӗ ӑна библиотекӑра тӗл пул- 
тӑм. Мана курсанах вӑл:—А, а! Сывӑ-и?—пырса 
алӑ тытрӗ те ,—Иван Федотов!—терӗ хӑйӗнпе 
паллаштарса.

Акӑ унӑн сӗтелли ҫинче Кавказ ҫинчен ҫырнӑ 
кӗнекесем, енциклопедисем, картинӑсем купалан- 
са выртаҫҫӗ.

— Вӗренетӗп,—тет,—илемлӗ ҫӗршывпа пал- 
лашма хатӗрленетӗп. Икӗ ҫӗр ӗнтӗ пилӗк сехет- 
чен лартӑм...

— Йура!, йура!!-—тетӗп кӑна.
— У-у, Кавказ! Арӑма та, ача-пӑчасене те сав- 

ма пӑрахрӑм халӗ Кавказ ҫинчен шутлама ты- 
тӑннӑран вара. Вӑт ҫӳлӗ сӑрт сӑмсакне, хӗвел 
хӗртнӗ ҫӗре шурӑ коҫтумпа тухса тӑратӑн. Ҫу- 
мӑнта ӗнер ҫеҫ паллашнӑ грузинкӑ. Унӑн илемлӗ 
хура куҫӗсенче йурату ҫунса тӑра!. Вара есӗ хӗ- 
ре киллентерес шутпа Пушкин пек хӗрӳленсе 
сӑвӑ калатӑн. Е-ех, сисетӗн-и, чорт, тӗнче илем- 
не,—тытса силлерӗ мана ку.

Кашни тӗлпулмассеренех Иван Федотовичпа 
Кавказ ҫинчен ҫеҫ калаҫма пуҫларӑмӑр. Вӑл хӑ- 
йӗн кулленхи ӗҫӗнче те Кавказа ҫеҫ асӑна! теке- 
летчӗҫ унӑн йулташӗсем. Пӗрре вӑл арӑмне:—Ей, 
Кавказ, хӑвӑртрах апат хатӗрле!”—тенӗ тет те, 
вара арӑмӗ, епӗ Кавказ тӑвӗсем пек кукӑр-макӑр 
мар вӗт, тесе турчӑкапах ислетнӗ тет Иван Фе- 
дотова.

Ҫав ҫулхинех епӗ ҫуркуннепе Кавказа сывал- 
ма карӑм. Ну, паллах, курортник. Ҫийессе сыв-

лаймнччен ҫийетбн те, уҫӑлса ҫӳреме тухатӑн. 
Пӗринче ҫапла Хура тинӗсӗн хумӗсем ҫине пӑх- 
са ларатӑп. Хумсем манӑн инҫетри савнӑ тусӑ- 
мӑн кӑтрийӗ пек хӑмӑррӑн йӑванаҫҫӗ.

— Ей,—тесе ҫухӑрчӗ ман хӑлха патӗнчех та- 
хӑшӗ,—мӗн тӗлӗрсе вӑхӑта иртерегӗн.

Ҫаврӑнса пӑхатӑп та—Иван Федотов. Кулкаласа 
тӑрат, мур!

Акӑ вӑл хӑйпе пӗрле чӑнкӑ сӑртсем хушшине, 
ҫӳлӗ сӑртсен сӑмсакне, шывсем чулсем хушшипе 
шарласа йухнине курма илсе кайрӗ.

Ҫӳлӗрен те ҫӳлӗ сӑрт ҫине хӑпарнӑ чух Фе- 
дотов кӑпӑрт! такӑнчӗ. Чутах тӗшӗрлсе анмарӗ. 
Ай!—тесе ҫухӑрса йачӗ.

Мӗн пулнине пӗлес тесе патне чупса пытӑм. 
Вӑл ҫӗре кукленсе ларнӑ та, сылтӑм урин пуҫ- 
пӳрнине икӗ аллипе тытса ларат.

— Ыраттартӑн-и?
— Ыраттармасӑр, ыраттартӑм. Кунта пуҫпӳр- 

нене мар, сӑмсана та катса пӑрахӑн: ӑҫта пӑхнӑ 
унта чул купи, ӑҫта пӑхнӑ унта шӑтӑк-ҫурӑк, 
Тфу! Кавказ-и ку? Ӑчам-пӑчам ан асӑнтӑр ку чул 
купиллӗ Кавказа...

Йулашки кунӗсене вӑл курортрах иртерчӗ.
Вӑл тухса кайнӑ кун йурийех Кавказ илемлӗ- 

хӗ ҫинчен сӑмах хускатрӑм.
— Тупнӑ калаҫмали,—терӗ.—Ҫав чул купинче 

мӗн пултӑр ӗнтӗ.

Йулашкинчен епӗ Федотова№хулинче тӗл пул- 
тӑм. Ларат ҫапла вӑл пӗринче ресторанта. Елӗк- 
хи пекех пысӑк куҫлӑхӗпех, портфӗлӗ те Шу- 
пашкартийех. Авал палланӑ ҫын шутне хурса кӑ- 
на алӑ тытрӑм.

— А,—терӗ ку,—сывах, сывах...
Пӗр икӗ стакан кофӗ ӗҫнӗ май, калаҫу пуҫ- 

ланса кайрӗ. Хуҫалӑх кампанисем ҫинчен, сӑтӑр- 
ҫӑсемпе националиссем ҫинчен калаҫма пуҫ- 
ласанах:

— Ну, тупнӑ калаҫмали,—терӗ те сывпуллаш- 
масӑрах тухса утрӗ. Тӗлӗннипе йупа пекех хытса 
лартӑм.

Ҫак истори хыҫҫӑн пӗр ерне тӗлӗнсе ҫӳрерӗм. 
Тӗлӗнесси нумайа пымарӗ. Ерне кун пӗр йулта- 
ша тӗл пултӑм. Паллӑ-тӑрансем ҫинчен калаҫса 
карӑмӑр. Федотова аса илсенех йулташ кулса йа- 
чӗ:—пулчӗ,—терӗ.

— Мӗн пулчӗ?
- Иван Федотчӑн ӗҫӗ тӳнтерле пулчӗ.

Вара вӑл ун ҫинчен каласа та пачӗ. Иван Фе- 
дотӑвӑн ӗҫӗ капла пулнӑ иккен. Вӑл пӗр савӑтра 
партком секретарӗнче ӗҫленӗ иккен. Ну тытӑннӑ 
вӑл халӑх тӑшманӗсене хирӗҫ хӑй майлӑ „кӗ- 
решме“.

— А, а! Епӗ сана столовӑйӗнче халӑх тӑшма- 
нӗпе А.-па пӗр сӗтел ҫинче апат ҫинине куртӑм!— 
тенӗ пӗрне.
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— Ан суй1 Епӗ сана халӑх тӑшманӗ А, пурӑ- 
ьакан ҫурта кӗнине куртйм. Аха^ь кбмен ҫыхану, 
ҫыхӑну пулнӑ!—тенӗ теперне.

— Тек, тек, тек! Есӗ ӗнер ҫеҫ ӗҫе илнӗ хӗрпе 
ҫӳрени ҫинчен систерчӗҫ, тен вӑл хӗр халӑх тӑш- 
манӗн тымарӗ пулӗ. Сыхлӑх ҫук, политик тӗлӗ- 
шӗпе суккӑр,—тесе ӗҫрен те кӑларнӑ иккен, вы- 
гӑвӑр та лектернӗ тет, тепӗр ҫынна.

— Леш Микуҫ Макарне, сӑтӑрҫӑ инженера, 
хӳтӗлесе сӑтӑр тума пулӑшаканни ҫинчен Сӑмах 
хушсанах:—У-у! Ҫук, ҫук1 Макар Микулайчӑ ҫи-

реп партийцӑ вӑл. Ҫук, ун ҫинчен сӑма.х та ан 
пултӑр,—-тене тет.

Ну, калӑр халӗ, вулакансем! Пирӗн мӗншӗн 
хуйхӑрас? Ҫав Иван Федотчӑ йӑнӑш тунӑшӑн-и? 
Ҫук, Федотовсене, тӑшмансене кӑклас вырӑнне 
йӗркелӗ тӳрӗ ҫынсене хӗсекенсене тӑрӑ шыв ҫи- 
не кӑларса пыратпӑр ӗнтӗ. Ҫавӑнпа пӗрлех, хӑй- 
сем йӑнӑш хӑтланнисем уҫҫӑнах палӑрса ҫигнӗ 
хыҫҫӑн аллисене лӑштах усса: „Ну, тупрӗ кала- 
мали тӑшмансем ҫинчен...—текенсене „Капкӑн“ 
пӗкечипе мӑйран шатӑртаттарса пырӑпӑр.

Ку намӑса куриччен
П. Павлов

Пуҫана хӑнана чӗнчӗ, еппин. Ҫав кун пымала, 
ҫӗр выртмала, терӗ. Кӗтнӗ кунӗ ҫитсен, кайма 
хатӗрленме пуҫларӑмӑр. Арӑм кучченеҫсем ҫыхса 
хатӗрлеме пуҫласан, епӗ витене лаша илме кай- 
рӑм.

— Есир, тетӗп, мана лайӑхрах лаша парса 
йарӑр-ха, хӑнана кайнӑ пек, хурӑмнӑй пултӑр.

— Хӑвна хӑшӗ килӗшет, ҫавна тыт, еппин,— 
тет аслӑ коН)ух Сантӑр.

Епӗ хама килӗшӳлӗ лаша шыраса стойлӑсем 
ҫуммипе пӑхса ҫӳреме пуҫларӑм. Какуй хӑнана 
каймали лаша тупатӑн унта! Ҫап-ҫара купарчалӑ, 
кусар ҫурӑмлӑ, шӑтӑрнак айаклӑ лашасем ҫеҫ тӑ- 
раҫҫӗ; пурте пӗр сурт. Ним тума та ҫук, терӗм 
те ҫавӑтса тухрӑм „Врач“ текеннине. Сиртен ый- 
там-ха: тӗнчере пур-ши хӑйне-хӑй тӳрлетеймен 
кӗҫӗлӗ врач. Ку та „Пучах“ колхоз*) витинчи 
лашасем хушшинче „Врач“ вӗт-ха...

Хама-хам ҫав тери тарӑхатӑп ҫав, мӗн тесе 
епӗ ҫара купарчалӑ илемсӗр „Врачпа“ каҫ тӗттӗмӗ 
ҫӗре ^хупличчен тухрӑм-ха килтен. Ҫул ҫинче 
тӗл пулакансем ман мӗскӗн лашам ҫине пӑх- 
са тӗлӗнсех кайаҫҫӗ. Ҫӑвар карса пӑхса курӑнми 
пуличчен ӑсатаҫҫӗ. Вӗсене курса хамӑн питгкуҫ 
пӗҫерсе кайаФ. Йандуш йалӗ патне ҫитеспе пӗр 
тӗлӗнмеле карчӑка, кӗвенте пек кукӑр, туйа тыт- 
нӑ карчӑка тӗл пултӑмӑр. Вӑл та пулин ман ла- 
шам ҫине аллине ҫамки ҫине хурса тинкерсе 
пӑхма пуҫларӗ.

— Ҫавӑн пек чипер ҫынах колхоза кӗмесӗр 
лашине муритлесе пурӑна! те... Хӗрхенме пӗл- 
мест-ши кӑшт та пулин?~тет хӑй тӗллӗн мӑкӑр- 
татса ҫав карчӑк.

Епӗ карчӑк ҫапла каланишӗн тарӑхса, хӑвӑрт- 
рах ун куҫӗнчен ҫӗтес тесе, лашана пирвайхи 
хут, ҫурӑм урлӑ пушӑпа чӑсса илтӗм. Айтуру-ух! 
Хам та тӗлӗнсех кайрӑм, лаша ҫурӑмӗнчен тусан, 
ҫӳп-ҫапӑ, тӗк-ҫӳҫ пӗрчисем кӗрлесе ҫӗкленсе ҫав- 
ра ҫил пулса кайрӗҫ. Хӑвӑр курсан та тӗлӗнмел- 
липех тӗлӗнӗр: капан пысӑкӗш ҫавраҫил ҫӗкленчӗ,

Лашам та, хӑйӗнчен хӑй хӑраса пулӗ, сиккипе 
чупма тытӑнчӗ. Епӗ хыҫалала пӑхрӑм та, аран- 
аран хашкаса, пӗр аллипе туйине сӗтӗрсе, тепӗр 
аллипе сӑхсӑхса: Ту-тур ҫырлах.,.—тесе, ӳке-ӳке 
таракан карчӑка куртӑм.

Епӗр арӑмпа иксӗмӗр чӑтаймасӑр мӗн пур пек

*) Ҫӗрпӳ райоиӗ.

сасӑпа кулса йатӑмӑр. Пирӗн сасса илтсен кар- 
чӑк пушшех урисене сулӑмлӑнрах йарса пусма 
тытӑнчӗ, анчах ҫул ҫинчи лаша тислӗкӗнчен та- 
кӑнчӗ те тепӗр хут таҫта ҫитиччен сирпӗнсе кай- 
рӗ. Ах, хыт кулса арӑмпа иксӗмӗрӗн те варсем 
хытса кайрӗҫ ҫав. Унтан, ҫитсе кӗтемӗр Йандуш 
йалне. Епӗ ку мыскарана асра тытса йал хушшин- 
че лашана пӗре те ҫапас мар, тесе шут турӑм. 
Тухса кайкалӑпӑр утӑла та... Ҫӑл кутӗнче виҫ- 
тӑватӑ хӗрарӑм тем канаш туса тӑраҫҫӗ, витри- 
сене лартсах. Ман лашам ҫӑл кутӗнче шывпа 
тулли ларакан витресене асӑрхарӗ те, пуҫне ҫӗ- 
реле пӗксе хурса сиккипе ҫӑл кутнеле сӗтӗрсе 
кӗрсе кайрӗ. Темчул тапса туртса та чараймарӑм. 
Шелмӑ коН)Ухсем, шӑварман пула! лашасене. 
Манӑн илемсӗр лашам витресем патне ҫӗмӗрсе 
пынине курсан, хӗрарӑмсем шартах сиксе кӗвенти- 
сене йара-йара илчӗҫ, шӑри те шари кӑшкӑрса 
кӗвентепе йунама пуҫларӗҫ.

— Ан илсе кил! Ан кил, усал лашупа. Лен- 
чешке. Кахал. Лашуна пӑхаймастӑн. Колхоза кӗ- 
реймен ку таранччен. Усал. Нӗркке!.. Пирӗн вит- 
ререн шыв ӗҫтерсе пирӗн вы./{)ӑхсене чир йер- 
тесшӗн-и ес?

Ку сӑмахсене илтиччен ҫӗр ҫӑтнӑ пулинччӗ 
ҫав вӑхӑтра, Кӗвентесенчен хӑраса тин лашам 
кутӑн ҫаврӑнчӗ. Епӗ тарӑхнипе ирӗксӗрех лашана 
„кив сӗлӗ пама пуҫларӑм“.

Хайхи ман каллех паҫӑрхи пек ҫавра ҫил мӑ- 
кӑрланма пуҫларӗ. Ҫилӗ хамӑра май вӗрнӗ пирки, 
ҫавра ҫил хамӑр пуҫ ҫинчех кӗрлесе пырат. Кӑ- 
на курса хӗрарӑмсем кайса ӳксе ахӑрма пуҫларӗҫ, 
урамра кун)ккисемпе, йӗлтӗрсемпе ҫӳрекен ача- 
сем пирӗн хыҫран кӗрлесе, шуйӑхса чупа пуҫла- 
рӗҫ. Епӗ лашана, часрах йалтан тухса тарас те- 
се, ура ҫине тӑрса тивертетӗп. Аран тухса тар- 
тӑм Йандушран.. Пуҫанасен йалне пырса кӗме 
телей пулчӗ, тӗттӗмленсе ҫитрӗ вӑл тӗлеле. На- 
мӑспа, ҫилӗпе капланнӑ ӑшчикӗм сӑра-ерехе те 
ытлашши йышӑнмарӗ, ӳсӗр пулмарӑм. Кӗҫӗр ҫӗр 
выртсан, ыран кун ҫутипе каймала пулассине, 
вара каллех тем намӑс курассине шутласа, ҫав 
каҫах, каҫ тӗттӗмӗ ырлӑхӗпе, киле тухса шутар- 
тӑмӑр. Пуҫана тем пек кӑмӑлсӑр пулса йулчб те, 
ним те тӑваймӑн, ҫапла тӗл килсе тухрӗ рас. 
Ну, шутласа илтӗр-и ку намӑс кам питне ытла- 
рах хӗретмеле?



ИВ. К У ТУ ЗО В

Епӗ Шупашкартан киле килме тухрӑм. Ҫул 
кӗскех мар. Шупашкарпа пирӗн йал хушши ал- 
лӑ ҫухрӑм ытла пула!. Ҫавӑнпа та епӗ малтан 
лашана хӑваларах патӑм. Каҫ пуличчен киле ҫи- 
тес, терӗм.

Пӗр хӗрӗх пилӗк ҫухрӑм килсен манӑн хӑла 
лаша ӗшенчӗ, йӗп-йӗпе тара ӳкрӗ. Хамӑр йенне- 
ле ҫитерехпе лашана ытлашши хӑвалама пӑрах- 
рӑм. Ҫӗмӗрткасси йалӗ витӗр уттарсах тухрӑм. 
Уйа тухсан, лаша, киле часрах ҫитес тесе пулас, 
хӑйех чупма пуҫларӗ. Епӗ тилхепене ҫуна ӳре- 
чинчен ҫыхса хутӑм та хам хӗл илемне пӑхса 
киленсе пытӑм.

Манран инҫех те мар, ачасем ҫунашкасемпе 
йарӑннине куртӑм. „Ку вырӑнта тӗмеске-мӗн пу- 
лакан марччӗ, хӑйсем купаласа тунӑ ӗнтӗ ку тӗ- 
мескене“—шухӑшласа пыратӑп епӗ.

Епӗ, нихӑҫан та йапала мӗнлине хам куҫпа 
курмасӑр ӗненме йуратманскер, халӗ те тӑвайки- 
не мӗнле туни ҫинчен ыйтса пӗлес шутпа, лаша- 
на тӑратсах ачасем патне пырса тӑтӑм. Хӑшпӗр 
ачисем епӗ чӑпӑрка тытса пынине курсан тарма 
пуҫларӗҫ.

— Ма таратӑр? Ан тарӑц. Епӗ ҫул ыйтма ҫеҫ 
кетӗм, Ҫак курӑнакан йал мӗн йатлӑ?—ыйту па- 
тӑм, ачасемпе ҫывӑхрах паллашас шутпа.

Ачасем мана йал йатне кӑна мар, унти мӗн 
пур-ҫука каласа пама пуҫларӗҫ.

— Мӗн ку сирӗн?—тесе ыйтнине хирӗҫ:
— Быков тӑвайкийӗ,—ответлерӗ шӑнса тытӑн- 

нӑ сасӑпа пӗр ачи, лапсака мулахай тӑхӑннӑскер.
— Мӗнле Быков?
Ку ыйту ҫине епӗ тивӗҫлӗ ответ илеймерӗм.
— Вӑкӑр, вӑкӑр! Вӑкӑра пӗлетӗн-и?—кулса 

ыйтрӗ манран чармака куҫлӑ ача.
Пурте кулма пуҫларӗҫ. Епӗ вара ачасемпе 

нумайах калаҫса тӑмарӑм, ачасем епӗ ыйтнине 
хирӗҫ питех ответлес ҫуккине сиссе илтӗм. Вӗ- 
сене мӗскер? Йарӑнма тӗмеске пултӑр. Вӑл мӗнле 
пулни ҫинчен шухӑшламаҫҫӗ те вӗсем. Епӗ ни- 
мӗскер те пӗлеймерӗм, Кӑмӑлсӑрланса, ҫул ҫин- 
че тарланӑ хыҫҫӑн шӑннипе чӗтресе тӑракан ла- 
ша патне пытӑм та:

— Айда, карӑмӑр,—терӗм.
Лаша манӑн сасса илтсен йуртма пуҫларӗ. 

Часах МаКӑккассине пырса кӗтӗм.
— Здоровӑ!—илтӗнчӗ сасӑ. Ҫавӑрӑнса пӑхрӑм 

та, ман хыҫран палланӑ ҫын утса пыра пара!.
— Здравствуйте, Конон Никифорчӑ!—ал тыт- 

рӑм епӗ. Вӑл ҫуна ҫине сиксе ларчӗ. Епӗр вара 
урам тӑрӑх пӗрле калаҫса антӑмӑр. Калаҫу майӗн 
ҫуракине хатӗрленес ыйтува та астиврӗмӗр. Ҫур- 
акине мӗнле хатӗрленни ҫинчен калаҫрӑмӑр.

— Пирӗн машинсем пурте йӗркелӗ, Епӗр ҫур- 
акине халӗ тесен, халӗ тухма хатӗр. Урамра, йур 
айӗяче ларакан плугсем пирӗн мар,—терӗ Конок

Никифорчӑ, йалхуҫалӑх машинӗсене типтерсӗр 
тытнипе хӑйсен колхозне вараласшӑн мар пулса.

— Сирӗн мар пулсан, мӗншӗн сирӗн йал ура- 
мӗнче выртаҫҫӗ?—каллех ыйтрӑм епӗ. Калаҫу ша- 
лах кӗрсе карӗ пирӗн.

Хӑйӗн колхозне йуратакан Конон Никифорчӑ 
хӑйне ҫакӑн пек ыйту панӑшӑн кӳреннӗ пек пул- 
чӗ. Мана татӑклӑн ҫапла каласа хучӗ:

— Каланӑ сана пӗрре, ку плугсем пирӗн мар, 
тесе. Леш хирте ларакан ҫейӑлки те пирӗн мар, 
МТС-ӑн. Плугисене те ҫейӑлкине те кӗркунне 
ыраш акнӑ вӑхӑтра пӑрахса хӑварчӗҫ те кайран 
килсе те пӑхмарӗҫ...

Епӗ вара пурне те ӑнлантӑм; Быков тӑвай- 
кийӗ Елӗк районӗнчи МТС-ӑн ҫейӑлки йур айне 
выртса йулнипе пулнӑ. Быков—МТС директорӗ. 
Вӑл упа пек хӗл ыйхине кайнӑ пулмала, ҫавӑнпа 
та пӗтӗм республикӑ ҫуракине хӗрсе хатӗрленнӗ 
вӑхӑтра унӑн машинсем колхозсен уйхирӗсенче 
йӑваланса ҫӳреҫҫӗ. Ҫуркуннеччен вӑратасчӗ Бы- 
кова.

Вутпуҫҫисем
Ҫӗрпӳ районӗнчи „Вучах“ колхозра сысна- 

сене пурӑнма пӑчӑ ан пултӑр, уҫӑ сывлӑш кӗрех 
тӑтӑр тесе, сысна витин чӳречисене лартман. Чӳ- 
речесӗр витене уҫӑ сывлӑшпа пӗрле сивӗ те кӗ- 
нине пӗлмеҫҫӗ.

И. Михайлов,

*** Иван Терентйев — 'Грӑк районӗнчй Шупуҫ 
йалсоветне кӗрекен, Киров йачӗпе тӑракан кол- 
хоз завхозӗ авӑн ҫапнӑ чухне кӑларса лартнӑ ма 
шинсене итем ҫинче упра!. Йур айӗнче ӑшӑрах- 
ха вӗсене, тет пулас.

** Шанарпуҫ (Куславкка районӗ) вулав ҫурчӗн 
пуҫлӑхӗ Холдырчев В. П. раштав каҫхине улахра 
йалти ачасемпе пӗрлешсе, чӑх тытма шутланз. 
„Чӑх тытнӑ“ чухне вулав ҫурт пуҫлӑхне автан 
лекнӗ. Автанне хул айне хӗстернӗ: мана автанӗ 
лекрӗ, тесе ҫухӑрса лара!. Намӑс лекмери тата?

(Плотников).

Чи вӑйли
— Етемӗн чӑн вӑйли мӗнле мышцӑ? — тесе 

ыйтнӑ урокхыҫҫӑн вӗрентекен пӗр вӗренекенӗнчен.
— Етемӗн ура кӗлли мышци вӑйлӑ, мӗншӗн 

тесен вӑл пӗтӗм кӗлеткене йӑтса тӑрат, — ответ- 
ленӗ вӗренекен.

— Ҫук, хамӑр касри Ивановӑн чӑн вӑйлӑ мыш- 
цӑ — чӗлхе мышци, мӗншӗн тесен кашни урокрах 
йӑсласа ларат' вӑл, — теяӗ малта ларакан вӗрене 
кенӗ. С. Филиппов.
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СӐМАХПА КАЛАНИНЧЕН АВАНРАХ ЛНЛАНМАЛА
Л, Сойфертис ӳкерчӗкӗ (,Кр6кодилтан“).

Г' — — .

Рапӑртра ҫырнӑ сӑмахсем ӑҫта тата?
— Вӗсем вырӑнне нумай пӑнчӑ лартрӑм епӗ.

Й А  Л А
ЧылаЙ пысӑк хулара учреЖдӗнисемпе организацисен 

вывескисене ҫырса пурӑннӑ Салмин Захар пойӑс ҫинчен ан. 
сан йӗри таврала пӑхкаласа ҫапла шухӑшласа илнӗ.

— Савнӑ йалӑм! Мӗн тери манӑн кӑмӑлӑма кайаҫҫб санӑн 
йӑмралӑ урамусемпе чалӑшса кайнӑ кивелнӗ пӳрт-ҫурт тав- 
рашусем тата санӑн никам хускатман шӑплӑхупа лӑплӑху! 
Санӑн шӑши вучӗ пек ҫунакан ламппусене, ҫуман нумай 
пулнӑ хуп-хура кӗпе тӑхӑннӑ шуранка ҫынусене тата чӗлӗм 
лехлеме пухӑнса ларнӑ хушӑра тем ҫинчен те халап ҫапма 
йуратакан ватӑсене ӳкерсе илсе паха картин ҫырма кӑмӑ- 
лӑм пуррине хулара никама та каламарӑм. Сыратӑп та 
выстӑвкӑра, художниксен сойузӗ членӗ пулмасӑрах, паха 
преми илсе, пысӑк чап йӑтса ҫӳрекен етем пулса тӑратӑп.

— Ну, мӗнле унта сирӗн?—ыйтнӑ лавҫӑн хыҫлӑ ҫуни ҫине 
ларнӑ май. Праҫниксем аван иртертӗр-и?

— Аван пулмасӑр. Хӗрлӗ ҫар кунӗнче значоксем илме 
нормӑ патӑмӑр... Виҫӗ йалпа колхоз пухӑнса шутсӑр хӳ- 
хӗм демонстраци иртертӗмӗр Хӗрлӗ ҫар пурнӑҫӗнчен илсе 
ҫырнӑ пйессӑ курнине килес ҫулчен манас ҫук.

— Лӑпкӑн—лӑппӑн пурӑнатӑр майӗпе.
— Лӑпкӑн—лӑппӑн тетӗн есӗ? Пурӑнкалатпӑр кӑна мар- 

ха, сиккипех чупатпӑр. Радиоконцертсем килтех итлетпӗр. 
Кӑмӑл туртсан, клуба йуртатлӑр. Кино-картин, ҫпектакй;ъ

йелекци тавраш пулаК унта. Тӑкӑс мар, савӑнӑҫлӑ пурнӑҫ!
— Йалта краҫҫин пур-ши? Ламппине хулара туйантӑм 

та, краҫҫинӗ йалтах тупӑнӗ, терӗм. Епӗ каҫсерен ларма вӗ- 
реннӗскер, ҫутӑсӑр аптрасран шикленеп...

— Амутке!—кулса йанӑ лавҫӑ.—Мӗн тӑван краҫҫинпа? 
Шӑршӑ кӑларат вӑл, ҫути сахал, трубисем ҫӗмӗрлеҫҫӗ... 
Електричествӑ питӗ селӗм ҫутата». Хаҫат-журналсем вула- 
са ларма майсӑр хӳхӗм.

— Електричествӑ... Йалта та електричествӑ пур-и вара? 
Хаҫат-журнал?!.

— |Пур пулмасӑр. Хаҫат-журналсӑр мӗнле ӗнтӗ.
— Шухӑшлани пулмарӗ.—Салмин ҫуна ҫйнче йӑшӑлтатса 

илнӗ.—Савнӑ йалӑма ӳкерсе паха картин ҫырасси вӗҫрӗ. 
Епӗ, тӗксӗм сӑрсене ҫеҫ йуратаканскер, хаД)ХИ йалта хама 
вад,;ьи натурӑ тупайрас ҫук пулӗ,—тесе шухӑшлакаласа 
пынӑ хыҫҫӑн, лавҫа:—Туртуна ҫавӑр станцӑ йенеле!—тесе 
тӗлӗнтернӗ йанӑ.

Мӗнле апла?—чӑкӑрашма пӑхнӑ лавҫӑ. Анчах Салмин ӑна:
— Ҫавӑр!—тесе кӑшкӑрса йанӑ та, итленӗ вара.—Ку ух- 

махпа ҫыхланичен ҫыхланманнн, тенӗ пулас. Нотӑр-нотӑр 
тӑвакан ҫуна сасси Салмина, ашшӗ арман хуҫи пулнӑ чух- 
не, ҫамрӑк пуҫпа ӗлӗк ҫӑварни чупса ҫӳренине аса илтернӗ. 
Тӳпере аероплан кӗрлснӗ... ПАРӐС.



К у ш а к
Мӑйук-мӑйук кушакки ӑш кӑмака йуратаК'. 

Мӑйук-мӑйук кушак пек пулас мар тесе, Ҫӗм^р- 
ле йалсовет председателӗ Хуморов ӑш кӑмака 
ҫинче ҫывӑрмас^, ӗҫкӗре ҫӳрекенсем миҫешер 
ҫурлитр пушатнисене шутласа ларса пурӑнат. 
Унӑн вӑрман хатӗрлес ӗҫӗсем ҫеҫ ӑш кӑмака ҫин- 
че ним пӗлми ҫывӑрса выртаҫҫӗ. Ҫавӑн пирки, 
Ҫӗмӗрле йалсовечӗ вӑрман хатӗрлес плана тулта- 
рас йенчен районра чи кайри вырӑнта тӑрат. Ху- 
моровӑн пуш сӑмах ҫаптарса „йал касакан чӗлхи“ 
вӑрман касма пултараймас'1'.

Ӳпкелекенсем
Ӳпкелекенсем пурах ҫав. Тӑвайпа Канаш ра- 

йонӗнчи колхозсенчен ӳпкелесе ҫырнӑ ҫырусем 
киле пуҫларӗҫ „Капкӑн“ редакцине.

Ҫейӑлкӑсене чылай йусамала, анчах Канаш- 
ри Сельхозснабжени базинче кирлӗ пайсем 
ҫителӗклӗ мар пирки, сейӑлкӑсене йусама 
ҫук, тесе ҫыраҫҫӗ колхозниксем.

Хм! Базӑра машин пайӗсем ҫук, тетӗр. Машин 
пайӗсем кӳрсе пама тивӗҫлӗ ҫынсен ӗҫленӗ чухне 
кирлӗ пулакан хӑшпӗр пайӗсем ҫук та, ҫапах 
ӳпкеленмеҫҫӗ.

Йачӗ пур
Кирек камӑн та йат пур, анчах йат пулнипе 

ҫитмест, кӗлетки те пулма кирлӗ, сӑмси те кир- 
л6 , ҫийӗнчеп пуҫӗ те пулма кирлӗ.

Йетӗрне районӗнчи Кӑмаккассинчи вулав ҫур- 
чӗ ӗҫлемест, тетпӗрчӗ епӗр. Ӑҫтан ӗҫлетӗр-ха 
вӑл? Вулав ҫурчӗн лайӑхӑн „пуҫӗ“ тӗсӗ ҫук та. 
— Ма ҫук, пур-ҫке!—Пулмасӑр, пур. И. Василйев 
вӑл. Вулав ҫурт „пуҫӗ“ йатне илтсе ҫӳрет ҫеҫ 
вӑл. Ҫавӑнпа вулав ҫурчӗсенче нимӗнле кружок 
та ҫук, шашкӑ, шахмӑт, домино ҫук, стена хаҫат 
ҫук, вечӗрсем-спектакЛ)Сем ҫук- Пурте ҫук. Ҫур- 
тӑн йачӗ ҫеҫ пур. Кӗнӗ-тухнӑ чух алӑка уҫкала- 
са хупнӑ хушӑра йачӗ тухса ан тартӑр тесе, 
ҫуртне хупӑ тӑраткалаҫҫӗ.

П а п к ӑ
Шыв хӗрӗнчи пултӑрана, шыв сулхӑН)Пе са- 

рӑхиччен, курса йулӑр папкине, Шупашкар райо- 
нӗнчи Хыркасси йалӗнчи Иван Василйева, Урала 
тухса тараччен, курса йулаймарӑмӑр папкине. 
Унӑн папкинче хӑйне районран вӑрҫса йанӑ хут- 
сем пулма кирлӗ, тата хӑй йалсовет председатӗ- 
лӗнчен кӑларнӑ пулсан та, йалсоветри хӑшпӗр 
колхозниксенчен йалхуҫалӑх налогӗ, страховкӑ, 
самообложени укҫисем пуҫтарса ҫӳресе хӑй пап- 
кине чикнӗ вӑл. Унсӑр пуҫне йалсовет укҫине 
500 тенкӗ таран растратӑ туса, Урала тухса 
тарнӑ.

Папки ҫийелтен пӑхсан авзн пулас. Халӑх су- 
чӗ ларӑвӗ вӑхӑтӗнче судйесем умӗнче сӗтел ҫин- 
че выртма тивӗҫлӗ пулас.

К ӑ м а к а
— Империалисӑм вӑрҫи вӑхӑтӗНче нймӗҫсем 

кӗсйере чиксе ҫӳремели кӑмака тунӑччӗ...
— Ҫӑкӑр пӗҫермели-и?
~  Ҫук, ал ӑшӑтмали.
— Тупрӑн пысӑк йапала. Пнрӗн кӑмакасӑрах 

аллисене ӑшӑтаҫҫӗ. Кӑсйере чиксе ҫӳремели кӑ- 
мака пӗр хӗрӗнче тӑтӑр.

— Мӗнле, ӑҫта?
— Шӗнер кооперативӗнче.

Ҫапла калаҫнине илтрӗмӗр Ҫӗрпӳ хули паса- 
рӗнче. Шӗнер.кооперативӗн 1937 ҫул пуҫланнӑ 
ҫӗре 1987 тенкӗ растратӑ пулнӑ, 1„937 ҫулта ҫӗ- 
нӗрен 6569 тенкӗ хутшӑннӑ. Пӗр Ӗмпӗрт отделе- 
нинчех тавар сутакан 3 ҫын растратӑ туса туха- 
туха кайнӑ, тесе пӗлтерчӗҫ пире.

Ҫӗрпӳ йенчен сивӗ ҫил вӗрме пуҫларӗ Шӗнер 
кооперативӗ йышӑннӑ ҫурта. Аллисене ӑшӑтакан- 
сен, ҫанталӑк сиввине пӑхмасӑрах, халӑх сутне 
каймала пула1( пулӗ.

Вут туйанма
Нумайӗшӗ:
—- Сан пуҫу ӑҫта?—тесен:
— Ак кунта,—тесе ҫӗлӗкӗсене тытса кӑтартаҫҫӗ.
Пуҫ вырӑнне ҫӗлӗк анчах вӗсен.
Патӑрйел районӗнчи Йеткер йалсовечӗ пуҫла- 

мӗш шкула „вут илме“ тесе 3 тенкб те 32 пус 
укҫа панӑ.

Йеткер йалсовет председателӗнчен: сан пуҫу 
ӑҫта?—тесе ыйтас теместпӗр. Пуҫӗ вырӑнне ҫӗ- 
лӗкне тытса кӑтартасран шикленетпӗр.

Каш-каш кашлакан хырӑм
Марк Твен писател пбр тӑрана пӗлмен хырӑм 

йашка ҫӑвӗ сӗрсе тутлантарнӑ... глобуса ҫисе йа- 
ни ҫинчен каласа парат. Пӗр йалкор пире: Ҫӗн- 
кас йалӗнчи (Ҫӗмӗрле р.) Владимир Макаркин 
вӑрмантан хӑй вал)'^и йӑвӑҫсем вӑрласа туртта- 
раф. Вӑрман хуралҫи унпа пит туслӑ пурӑна'^, 
вӑрланӑ йӑвӑҫсемшӗн йалан килне пырса ҫурлитр 
кӗленчисем пушатса кайа'т. Ҫапла вӑл хысна вӑр- 
манне хӑй хырӑмне йарса самӑрӑлса пурӑнаК, те- 
се ҫырса пӗлтерчӗ.

Каш-каш кашлаК сӗм вӑрман, вӑрман хуралҫи... 
хырӑмӗнче. Кутсӑр-пуҫсӑр ҫил тухсан, вӑрман 
силленнипе, вӑрман хуралҫи хырӑмб те ҫурӑлма- 
ла, тет.

Аха^ь мар
Имелӗзӑ йалӗнчи (Шӑх§сан р.) Доронин йачӗ- 

пе тӑракан колхозри радио икӗ уйӑх ӗнтӗ ним 
усӑсӑр ларнине кура, айакран килнӗ ҫын колхоз 
председателӗнчен ҫапла ыйтрӗ:

— Степанов, сирӗн радио ахалех лара¥-ҫке?
— Кам каларӗсана „аха.^“ тесе. Ним те «ха./ь 

мар, укҫа парса илнӗ.
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Турӑ ҫине перет

— Ангелӑм, ара есӗ финанс пайне ҫулталӑк хушшинче тупӑш мӗн чул илни 
ҫинчен деклараци ҫырса пама маннӑ. Чипертерех шухӑшлакаласа ҫырса парсам ӗнтӗ!

— Турӑ парӗ, турӑ парӗ, ангелӑм!

И. А. Крылов сӑввисем
Ҫӑртан

Ҫӑртан ҫинчен суда пблтернб,
Вӑл пбвере йӑлтах пусмӑрласа ҫитернб; 

Сӑлтавӗ пулнӑ лавӗпех,
Айӑплине вара тивӗҫлипех 

Суда илсе пыраҫҫӗ шетникпе.
Часах пухнаҫҫӗ судйисем те;

Ҫаран ҫинчех вӗсем ҫӳренӗ кӗтӳпе; 
Усраннӑ архивра вӗсенӗн йачӗсем те:

Пӗр ушкӑн—ик Ашак,
Ик ват лаша,

Качакисем иккех йе виҫҫӗ тан*и пулнӑ ҫак; 
Еҫе йӗркипеле пӑхса тухмашкӑн 
Тилле хушаҫҫӗ Прокурор пулмашкӑн.

Сас пулнӑ халӑх хушшинче 
Ҫӑртан Тилле тек пулӑ ҫитерни ҫинчен. 
Анчах та, судйисем сӑнран пӑхмаҫҫӗ,

Калас пула¥, кунче Ҫӑртанӑнне 
Майлах та мар-мӗн пытармашкӑн сӑтӑрне, 
Нимскер тума та ҫук: указ ҫырма пуҫлаҫҫӗ, 

Ыттисене хӑратмала, айӑплине 
1Гӑваҫҫе ҫакмала турат ҫинв.

„Хисеплӗ судйесем1“ тесе пуҫлат хай Тилӗ: 
„Ҫакни сахал, еп акӑ уйӑрӑттӑм вилӗм,
Ана ваЛ)-'ЬИ, кунта нихҫан курманнине: 
Ирсӗрленме тискер те шиклӗ пултӑр ӳлбм— 

Пытарӑпӑр ӑна шыва“.—Ку пит аван,‘ 
Ҫухраҫҫӗ судйисем. Пӗр шутлӑ пулчӗҫ селӗм. 

Пӑрахрӗҫ Ҫӑртана—шыва.

Автанпа ахах пӗрчи

Пӗррехинче 
Автан навус купи ҫинче

Ахах Перчи чавса кӑларнӑ,
Унтан вара ҫапла каланӑ:

„Тӗлӗнмеле! Мӗне вӑл кирлӗ.
Вӗт, йапали пустуй ҫав тӗрлӗ! 

Ухмах ӗҫ пу./{) ӑна хакла хуни? Чӑнах,
Урпа пӗрчи тупсассӑн, епӗ ытларах 
Савӑнмала: вӑл ун чухлех хӑ? пулмӗ ҫутӑ,

Ну тутӑ“.
Пяктемир куҫарнӑ.
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авлантарат
М итта Петӗрӗ

Йал Ҫыннисем ӑна ҫамрӑк чухне Кеҫтук тесе 
чӗннӗ. Кӗҫ1Гук питӗ йатулӑ, пур йенчен те килӗ- 
шӳлӗ йӑкӗт пулнӑ. Пуринчен ытла авланакан 
каччӑсем йуратнӑ ӑна. Кашни авланакан Кӗҫтука 
туйа илсе кайнӑ. Кӗҫтук пӗтӗм туй илемне кӳнӗ. 
Ура-хуҫса ташланӑ вӑл, кӑкрине хӑпарта-хӑпарта 
мӗнпур вӑйран кӑшкӑрса йурланӑ. Ташламан тата 
йурламан хушӑра КӗҫтГук чӑн тӗпелте, кӗрӳпе йу- 
нашар саркаланса ларнӑ.

Туй пӗтнӗ. Мухмӑр уҫӑлнӑ. Ҫитес ернере кал- 
лех тепӗр туйра пулас килнӗ Кӗҫ^^укӑн. Авланас 
тейекен каччӑсем ваЛ)Л)И йурӑхлӑ хӗрсем шыранӑ 
вӑл, кайас тейекен хӗрсем ва./ь- ь̂и каччӑсем тупса 
панӑ. Каллех туйра ташланӑ Кӗҫ̂ К̂ ук, пыр шӑтӑкӗ 
хӑрӑлтатакан луличчен кӑшкӑрса йурланӑ. Йулаш- 
кинчен, ҫынсен туйӗсенче ҫӳре-ҫӳре^тӑхӑр мӑшӑр 
сӑран атӑ ҫӗтӗлтерсен, вара вӑл хӑй авланнӑ. 
Авланнӑ Кӗҫтӳк. Халӗ ӗнтӗ туйсене пӗр пӗччен 
мар, арӑмӗпе пӗрле ҫӳреме пуҫланӑ. Пӗрле таш- 
ланӑ. Арӑмӗпе пӗрле ташласа сахал мар ҫынсен 
урай каштисене авӑнтарнӑ йе шатӑртӑк хуҫнӑ. 
Ҫапах, никам та йатламан вбсене, нимӗнле туй 
ҫыннинчен те Кӗҫ1Гук выгӑвӑр илмен. Пурпӗрех 
йуратнӑ ӑна. Кӗҫтуксӑр туй—туй та мар вара 
вӑл, тенӗ авланакансем, сарӑ сӑрапа тавтуса. Кӗҫ- 
тӳкӗ хӑй те хӑйне-хӑй мухтанӑ: Епӗ авлантартӑм 
вӗт сана, туйӑн илемне ӗлӗ кӳтӗ.м, тенӗ вӑл ҫӗнӗ 
кин упӑшкисене.

Чылай вӑхӑт иртсен Кӗҫтука йуратакансене 
председател кирлӗ пулнӑ: никам та мар, Кӗҫтук 
пула’̂  пирӗн председател, тенӗ вӗсем пӗр харӑс.

Вара Кӗҫтук колхоз председателб пулса тӑнӑ. 
Халӗ ӗнтб ӑна йал ҫыннисем Кӗҫтук тесе мар, 
Константин Павӑлч йе Павлов тесе чӗнме пуҫла- 
нӑ. Епир те ҫак калавӑн малали йӗркисӗнче Пав- 
лӑв тесе чӗнӗпӗр еппин.

Пурнат пирӗн Павлов. „Ирӗклбх“ йатлӑ кол- 
хоз правленийӗн председателӗ пулса пурнат. От- 
ветлӑ ӗҫ. Пӗр каҫхине вӑл ҫапла колхозниксен 
аслӑ пуххинче доклад туса таврӑннӑ хыҫҫӑн сӗ- 
тел хушшинче, арӑмне хирӗҫ, портфӗлӗпе йуна- 
шар, апат ҫисе ларнӑ:

— Да, питӗ витӗмлбн кӗрешмеле,—тенӗ вӑл, 
малтанхи ҫыртӑмне ҫыртса.—Кулаксене пӗтертӗ- 
мӗр, тетпӗр. Ҫапах вӗсен тымарӗсем халӗ те тӗ- 
пӗ-йӗрӗпех кӑкланайман-ха. Пӗр хӗрхенӳсӗр ҫӗмӗр- 
се тӑкмала вӗсене.

— Ҫӗмӗрмеле ӗнтӗ, хӗрхенмеле мар,—тенӗ 
арӑмӗ те.

Тулта ҫӗр тӗттӗм пулнӑ. Куҫран чышсан та 
нимӗн курӑнман.

Пӳрт алӑкӗ сасартӑк уҫӑлнӑ та, Тихонов Ан- 
тон кӗрсе тӑнӑ.

— Мӗн кирлӗ сана?—хӑравҫӑланса сиксе ӳкнӗ 
Павлов.—Кулак ывӑлӗ вӗт есӗ? Сана йалтан хуса 
йанӑ,.. Вӗлерме килтӗн-и?.. Кӑраву-у-уллл1

— Лӑплан-ха, лӑплан, Константин Павӑлч,— 
тенӗ Антов.

Павлӑв лӑпланнӑ:

— Ну, кала. Мӗн кирлӗ? Ӑҫтан килтӗн?
— Тарса килтӗм,—тенӗ Антон.—Еҫ йӑвӑртарах 

унта, кичемрех.
~  Вара, мӗн-ха тӑвасшӑн есӗ кунта?
— Колхозра ӗҫлесшӗн епӗ...
Павлов шухӑшлама пуҫланӑ. Апатланассине 

те манса кайнӑ.
— Есӗ кулак вӗт-ха,—тенӗ вӑл Антона.—Ҫам- 

рӑк кулак. Сана кам колхозра ӗҫлеме ирӗк па- 
тӑр? Колхозра колхозниксем ӗҫлеҫҫӗ пирӗн. Сана 
тӑхӑр ыйту ҫырсан та колхоза илес ҫук. Акӑ 
мӗн. Есӗ каччӗ-вӗт-ха? Каччӑ. Авланма пултара- 
тӑн-и? Пултаратӑн. Акӑ, кӳршӗрех X. колхозницӑ. 
Лайӑх хӗр. Сгахановкӑ...

Антон.савӑнӑҫлӑн кулса илнӗ. Килӗшнӗ вӑл. 
Тепӗр ернеренех X. колхозницӑ патне киле кӗ- 
нӗ. Вӑйлӑ туй тунӑ. Туй пуҫӗ Павлов пулнӑ,

Нумайах та вӑхӑт иртмен. Павловӑн пӳрт алӑк- 
не тепӗр ҫын килсе шакканӑ.

— Кам?
— Епӗ!—тенӗ сасӑ илтӗннӗ те, пӳрте Антонӑн 

шӑллӗ, Тихонов Алекҫей кӗрсе тӑнӑ.
Тулта ҫӗр тӗттӗм пулнӑ. Ҫамкаран ҫапсан та 

нимӗн курӑнман.
— Мӗншӗн килтӗн? Ӑҫтан?
— Тарса килтӗм,—тенӗ Алекҫей.—Ӗҫ йӑвӑрта- 

рах унта, кичемрех.
— Вара, мӗн-ха тӑзасшӑн есӗ кунта?
— Колхозра ӗҫлесшӗн.
Павлов шухӑшлама пу^ланӑ.
— Есӗ кулак вӗт-ха? Иалтан хуса йанӑ кулак. 

Сана кам колхозра ӗҫлеме ирӗк патӑр? Акӑ мӗн. 
Есӗ каччӑ вӗт-ха? Каччӑ. Авланма пултаратӑн-и? 
Пултаратӑн. Акӑ, У. колхозницӑ. Лайӑх хӗр. Ста- 
хановкӑ...

Алекҫей савӑнӑҫлӑн кулса илнӗ. Килӗшнӗ вӑл. 
Тепӗр ернеренех У. колхозницӑ патне киле кӗнӗ. 
Вӑйлӑ туй тунӑ. Туй пуҫб Павлов пулнӑ.

Нумайах та вӑхӑт иртмен. Павловӑн алӑкне 
тепӗр ҫын килсе шакканӑ.

— Кам?
—- Епӗ!—тенӗ сасӑ илтӗннӗ те, пӳртеАнтонпа 

Алекҫей шӑллӗ, Тихӑнов Мӗтри кӗрсе тӑнӑ.
Тулта тӗттӗм пулнӑ. Сӑмсаран чышсан та ни- 

мӗн курӑнман.
— Мӗн шыраса ҫӳретӗн? Аҫтан?
— Тарса килтӗм,— тенӗ Мӗтри.—Еҫ йӑвӑртарах 

унта, кичемрех.
— Вара, мӗн-ха тӑвасшӑн?
— Колхозра, пиччесемпе пӗрле, ӗҫлесшӗн.
— Аплатӑк, авланма та пултаратӑн?
— Пултаратӑп.
— Акӑ мӗн,—тенӗ Павлов.—Авлан. Акӑ, К. 

колхозницӑ. Аван хӗр...
Мӗтри савӑнӑҫлӑн кулса илнб. Килӗшнӑ вӑл. 

Часах хӗр патне киле кӗрсе туй тунӑ. Туй пуҫӗ 
Павлов пулнӑ.

Нумайах та вӑхӑт иртмен. Павловӑи пӳрт 
алӑкне твпӗр ҫыи килсе шакканӑ. '
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— кам?
— Епӗ!—тенӗ сасӑ илтӗннб те, пӳр!'е Чернов 

Григори кӗрсе тӑнӑ.
— Кулак вӗт есӗ? Кӑраву-у-уллл1

— Лӑплан-ха, лӑплан,—тенӗ Чернов.
Павлӑв лӑпланнӑ.

Мӗн кирлӗ сана?
Еҫ кирлӗ, ӗҫ, Константин Павӑлч! Кунта, 

сирӗн колхозра, пирӗн пеккисене ӗҫлеме майпур 
тенине илтнӗччӗ те.

— Ӑҫтан илтнӗ?
-- Ҫав, Тихоновсем ҫырса пӗлтернӗччӗ.

— Тихоновсем. Вӗсем вӗт ҫамрӑк кулаксем. 
Халӗ кулаксем те мар, колхозницӑсем ҫине киле 
кӗнӗ. Начар мар ӗҫлеҫҫӗ: пӗри завхоз, тепри бри- 
гадир, виҫҫӗмӗшӗ кон)Ух.

— Епӗ те ко^ьух пулма пултаратӑп, --тенӗ 
Чернов.

— Пулӑн-ха та. Вара, есӗ ватӑ кулак вӗт. 
Колхозра ӗҫлес тесессӗн, авланмала пула1(. Авла- 
натӑн и?—Ҫук. Пултараймастӑп.

Мӗн тумала?
Ку ыйту пирки Павлов питӗ нумай шухӑшла- 

нӑ. Шухӑшласан-шухӑшласан—ӑс тупнӑ. Чернов 
ваЛ)./ЬИ кӳршӗ йалтан пӳрт илсе парат вӑл. Мӑк- 
риччи ӗҫеҫҫӗ. Пӳрт турттарса килме ниме тӑваГ

Чернов. Пур колхозниксейе те нимене кайма 
приказ парат Павлов. Каллех ӗҫеҫҫӗ. Пур ӳсбр- 
сене те ӑнлантарат Павлов:

— Пӗрне пӗри пулӑшни кирлӗ,—тет вӑл.— 
Чернов такшин мар, хамӑр йал ҫыннийех. Паллах, 
вӑл кулак. Колхоза илме пултараймастпӑр. Ҫа- 
пах коН)УХ пулса ӗҫлеме пултаратех.

— Йурат, йурат. Еҫлетӗрех ара!—ҫирӗплетнӗ 
ӳсӗрсем председател сӑмахне.

Чылай вӑхӑт иртнӗ. Колхозниксен аслӑ пуххи 
умӗнче 1937 ҫулхи йалхуҫалӑх ӗҫӗн итогӗсем ҫин- 
чен отчот туса панӑ Павлов. Нумай каланӑ вӑл. 
Анчах завхоз пулса ӗҫлекен кулак мӗнчухлӗ ты- 
рӑ вӑрласа тата ҫӗртсе хуҫалӑха йухӑнтарни ҫин- 
чен, брягадир пулса ӗҫлӗкен кулак колхозник- 
сенчен мӗнле мӑшкӑлани ҫинчен, когьухсем пулса 
ӗҫлекен икӗ кулак лашасене вӗлерни ҫинчен пӗр 
сӑмах та каламан. Пуху шавлӑ иртнӗ. Тухса ка- 
лакансем пурте чейе те ирсӗр кулаксен ӗҫӗсем 
ҫинчен чарӑнса тӑнӑ. Вара, йулашкинчен Павлов 
та хӑй сӑмахне каланӑ:

— Вӗсене тӑрӑ шыв ҫине кӑларни аван-ха та,— 
тенӗ.—Анчах, мана председателрен кӑларни ава- 
нах мар.

Ку ӗҫ пӗтӗмпех Шӑхасан районӗнче, Урман- 
йалӗнчи „Ирӗклӗх* колхозра пулса иртнӗ.

Сӑвӑрман
Мӗнле сунарҫӑ

сӑвӑсем
,,Хатӗр пул* журналӑн 8 -мӗш номӗрӗнче йат- 

сӑр художникӑн йатсӑр картинӗ пичетленсе тух- 
нӑ. Картин ҫинче пӗр пы-ы-сӑк упа пур. Унӑн 
йӗрӗ ҫурҫӗр пӑрӗ ҫинче инҫете-инҫете тӑсӑлаИ. 
Ҫав йӗр тӑрӑх инҫетре-инҫетре пӗр вӑрӑмтуна 
йевӗрлӗ кӗлетке пур, ӑна сунарҫӑ тет йатсӑр по- 
ет хӑйӗн йатсӑр сӑввинче. Унӑн сӑвви ҫапла пуҫ- 
ланат:

УӗМсӗр выртнӑ ҫурҫӗр пӑрӗ 
Емӗр-ӗмӗр шӑплӑхра,
Хушшӑн ҫеҫ шур упа йӗрӗ 
Йарӑмлатнӑ сив пӑра.

Ҫапла пуҫланаГ те вара ку сӑвӑ, акӑ ҫапла 
вӗҫленет;

Сайраран таҫтан сунарҫӑ 
Иртсе кайиӑ йӗлтӗрпе,
Пӑхса йулнӑ ҫеҫ ун хыҫҫӑн 
Упа сивӗ куҫӗпе.

Папанинсем пӑр ҫине лагӗр тӑваччен унта ни- 
кам та нймӗнле сунарҫӑ та пулман. Ана такам та 
пӗлет.

Пӗлмесӗртерех ӳкернӗ ку картинӑна, сӑввине 
те пӗлмесӗртерех ҫырнӑ. Ҫавӑнпа та картинӑпа 
сӑвӑ автӑрӗсен йачӗсене кӑтартма вӑтаннӑ ӗнтӗ, 
наллах.

Шӑранса ҫӗкленмен йурӑ
Вӑррӑн пуҫри ҫӗлӗкӗ ҫуна11, теҫҫӗ. Йуманка 

„поет“ пуҫри ҫӗлӗкӗ ҫунасран хӗллехи сивӗреҫӗ- 
лӗк-мулахай тӑхӑнмас!', кепкӑпах ҫӳрет. Апла 
пулин те пӗре мар ӗнтӗ сӑвӑ вӑррипе тытӑнчӗ 
хӑй ӗмӗрӗнче.

Уйӑп Мишши поетӑн „Сунтал“ журналӑн 10— 
1 1 -мӗш номӗрӗнче пичетленнӗ „Емӗрсен ем6 ч ӗ“ 
сӑвва, кӑ¥-кат пӑскаланӑ та, Куйбышевра тухакан 
„Колхозник" хаҫатӑн Февралӗн 10-мӗш номбрбн- 
че хӑй йачбпе пичетлвее кӑларттарнӑ,

Уйӑп Мишшин.
Шӑранса ҫӗкленет йурӑ ман чӗремре.
Чаплӑ ӗмӗр ҫинчен чаплӑ йуррӑм пур ман.
Халиччен ҫын курманччӗ кун пек ӗмӗре,
Ҫук, кун пек ҫынсене нихӑш ӗмӗр курман.

В. Йуманкан.
Тан таппин ҫӗкленет хӳхӗм йурӑ чӗрере,
Шӑрана! йурӑ ман чаплӑ ӗмӗр ҫинчен.
Халличчен пӗр етемлӗх курман пурнӑҫ вӗрет,
Пӗр етемлӗх курман кун пек чаплӑ тӗнче.

Уйӑп ]У1ишшин.
Ӗлӗкрен, авалтан, миҫе ӗмер тӑршши 
Хӗн курман ӗҫҫынни пусмӑрпа асапра?
Халӑхсен тӗрми пулиӑ патшалӑ ҫӗршыв,
Иунпала куҫҫулне сӑрхӑнтарнӑ тӑпра,

Йуманкан.
Асаппа хӗнхура миҫе ӗмӗр тӑршши 
Курса тӳснӗ етем ӗлӗкрен, авалтан.
Кивелсе, пӑвтӑхса шӑршланнӑ ҫӗршыв 
Куҫҫулпе халӑта йӑлтах йанӑ халтан.

Уйӑп Мишшин.
... Пӗр ҫын пек сан тавра чймӑртанчӗ ҫӗршыв.
Вӑл халччен ҫын курман ҫӗнтерӳсем тӑваЕ 
йут ҫӗре хапсӑнмастпӑр пӗр утӑм, пӗр шит 
Хамӑр ҫӗршӗн тӑма пирӗн ҫитӗ хӑват.

Йуманкан.
Пӗр ҫемӑе пек хӑватлӑн пӗрлешнӗ ҫӗршыв—
Вӑл епоха курман ҫӗнтерӳсем тӑваЕ 
Кирлӗ мар пире йут ҫӗр пӗр утӑм, пӗр шит,
Хамӑр ҫӗршӗн тӑма пирӗн пур вӑй-хӑват 

„Чаплӑ ӗмӗр йуррин“ ытти ҫаврисем те Уйӑп 
Мишшин „Емӗрсен ӗм6 чӗ“ майлах. Кун пирки 
мӗн каламала? Плагиат автӑра ӑс памала.

Чаплӑ сӑвву Уйӑп Мишши сӑввинчен ӑрасна- 
рах тухтӑр, тенӗ пулсан, ӑна ҫак сӑмахсемпе пуҫ- 
ласа йамалаччӗ сан:

Вӑрланса ҫӗкленет йурӑ ыан чӗрере.
Рифмӑсем вӑрланса йанӑраҫҫӗ йан-йан.
Халвччен ҫын курманччӗ ман пвк сӑмйре,
Ҫынйвнв в&рласа намӑс курт1ы пайан.

13



Хупӑлчари етем
А. П. Чвхов

„Хӑй вӑхӑтӗнке вырӑссен аслӑ пасателӗ Чехов кирек мӗн ҫине те шапмасӑр пӑхакан, 
кирек мӗнрен те шикленсе пурӑнакан пӑнтӑхса ларнӑ учител Беликова, „хупӑлчари ете- 
ме" тип туса сӑнласа панӑ. Ҫу кунӗсенче калуш  тӑхӑнса.уйар ҫанталӑкра—сунчӑк карса 
ҫ^ренӗ вӑл... Ай, мӗн те пулин сиксе тухминчӗ... Ай, мӗн те пулин сиксе тухминчӗ... —тенӗ вӑл. 
— Иккӗмӗш класран Пегпрова, тӑваттӑмӗшӗнчен—Р^егорова кӑларса йарсан май мар ла~ 
йӑх пулӗччӗ. Епӗр Чеховӑн Беликовӗсем халичченех пӗтсе ҫитейменнине куратпӑр. Анчах 
ха.^хи вӑхӑтра ҫӗр хут  сайенлӗрех, хӑрушӑрах вӗсем'*.

„Известия“ хаҫат умстатйинчен.

Мироносиц салин сӗм вӗҫӗнче Прокофи старӑстӑ 
„ярайӗнче кнлӗсене тавӑрӑнма кайа йулнӑ сунар- 
ҫӑсем ҫӗр выртма вырнаҫнӑ. Иккӗн анчах вӗсем: 
ветеринари врачӗ Иван Иванӑч тата гимнази учи- 
тӗлӗ Буркин. Иван Иванчин темле йӗкӗрлӗ 
хушамат—Чимша-Гималайский пулнӑ. Ку хуша- 
мат ӑна пӗртте ҫыпӑҫман, ҫавӑнпа ӑна пбтӗм 
кӗпӗрнипех хӑй йачӗпе ашшӗ йатне каласа чӗннӗ, 
хз^ла ҫумӗнчи лаша савӑтӗнче пурӑнат, ха.;ь ®зл, 
таса сывлӑшра уҫӑлса ҫӳреме, тесе, ухутана ларса 
килнӗ. Гимнази учитӗлӗ Буркин П. графсем па- 
тӗнче кашни ҫурах хӑна пулса пурӑна1 ', ҫавӑнпа 
ӑна ку таврари ҫынсем такҫантанпах хамӑр ҫын 
тесе шутлаҫҫӗ.

Ҫывӑрмаҫҫӗ. Иван Иванчи, вӑрӑм пӳлӗ, хыткан, 
вӑрӑм усилӗ старик сарайне кӗнӗ ҫӗрте чӗлӗм 
туртса лара1(; ӑна уйӑх ҫути ҫутата1(. Буркин утӑ 
ҫинче шалта выртаГ, ҫавӑнпа ӑна тӗттӗмре кур- 
мала мар.

Тем тӗрлӗ халапсем йарса лараҫҫӗ. Сӑмахран, 
старӑстӑ арӑмӗ Мавра тӑнсӑр мар, сывӑ хӗрарӑм 
пурнан ӗмӗрӗнче хӑй пурӑннӑ йалтан инҫене 
ниҫта та тухса ҫӳременни ҫинчен шакӑлтатса ла- 
раҫҫӗ, хула та, чукунҫул та курман вӑл, йулашки 
вун ҫул хушши йалан кӑмака хыҫӗнче ларса, ура- 
мала ҫӗрлехи вӑхӑтсенче ҫеҫ тухкаласа ҫӳренӗ.

— Ҫавӑнтан мӗн тӗлӗнмели пур,—терӗ Буркин.— 
Ҫут-ҫанталӑкра, рак-отшелник пек йе шуй пек, 
харпӑр-хӑй хуппи ӑшне кӗме тимлекен, сӗм пӗч- 
ченлӗхе кӑмӑллакан етемсем сахал мар. Кунтан, 
тен, атавизм йавленийӗ, етем сӗм аваяхи аслаш- 
шӗ, обшчествӑлӑ чӗрлӗх пулсах ҫитмен пирки, 
хӑйӗн пӗсмӗхӗнче пурӑннӑ чухнехи вӑхӑт патнеле 
кайала тавӑрӑнса кайни пулӗ, тен тата, ку простӑ 
етем характӗрӗн тӗрлӗ йенӗсенчен пӗри кӑна пулса 
тӑрат,—кам пӗлет? Епӗ естественник мар, ҫавӑнпа 
ун йышши ыйтусене пырса ҫапӑнасси манӑн ӗҫ 
мар. Мавра йышши етемсем сайра мар пулкалаҫҫӗ 
тесе ҫеҫ каласшӑн епӗ. Акӑ, инҫете кайса шырама 
та кирлӗ мар, пӗр-ик уйӑх маларах пӗр грек чӗл- 
хине вӗрентсе пурӑнакан учитӗл Беликов, ман 
йулташ, вилсе выртрӗ. Ун ҫинчен илтнӗ ӗнтӗ 
есӗ. Ҫакӑнпа паллӑччӗ вӑл: ҫанталӑк шутсӑр л а р х  
пулсан та йаланах калушпа, сунчӑкпа, тата ма- 
мӑкран тунӑ ӑшӑ па^ьтопа тухса ҫӳреччӗ. Унӑн 
сунчӑкӗ те йӗнӗреччӗ, пӗчӗк сехечӗ те хӑмӑр сӑ- 
ранран тунӑ йӗнӗреччӗ,ҫӗҫҫине кӑранташ шӗвӗрт- 
ме туртса кӑлараччӗ те, ҫӗҫҫи те йӗнӗрехчӗ; хӑйӗн

сӑнӗ-питне тӑратса йанӑ ҫухавипе пытарса ҫӳренӗ- 
рен, сӑнӗ пичӗ те йӗнӗре пек курӑначчӗ. Вӑл тӗттӗм 
куҫлӑх, фуфайкӑ тӑхӑнса ҫӳреччӗ, хӑлха шӑтӑкӗ- 
сене мамӑкпа питӗрсе йараччӗ, извошчик урапи 
ҫине ларнӑ чухне, урапин хыҫалти хӳмине тӑратса 
пама хушаччӗ. Пӗр сӑмахпа каласан, хӑй тавра 
хупӑ ҫавӑрма, еппин, хӑйне пӗр пӗччеве хӑвара- 
кан, тултан пыракан туртӑмсенчен хӳтӗлесе тӑ- 
ракан хупӑлча тума йалан тимлени палӑраччӗ. 
Чӑн-чӑн пурнӑҫ ӑна вӗчӗрхентерсе, сехрине хӑп- 
тарса, йалан шиклентерсе пыраччӗ, тен, хӑй шик- 
лӗхне, пайанхинчен йӗрӗннине тӳре кӑларасшӑнах 
пулас, вӑл иртнӗ пурнӑҫрипе нихӑҫан пулманнине 
Йаланах мухтаса пыраччӗ, уншӑн ӗнтӗ хӑй вӗ- 
рентсе пурӑннӑ авалхи чӗлхесем те чӑн пурнӑҫ- 
ран пытанмали калушӗсемпе тата сунчӑкӗпе пӗр 
картрах тӑнӑ.

— Е, мӗн тери йанӑравлӑ, мӗн тери илемлӗ 
грек чӗлхи.—тетчӗ пит-куҫне килленсе выЛ)Зн- 
тарса, калани витӗмлӗрех пултӑр тенӗ майлӑ 
куҫне хӗссе илкелесе, шӗвӗр пӳрнине тӑратса:— 
Антропос*—тесе хураччӗ.

Хайӗн шухӑшӗсене те хупӑлча ӑшне кӗртсе 
пытарса хума тӑрӑшаччӗ Беликов. Мӗн те пулин 
тума чаракан циркул^арсемпе хаҫатсенчи ста1(йа- 
сене ҫеҫ уҫҫӑн ӑнланаччӗ вӑл. Каҫпа тӑхӑр сехет 
иртсен вӗренекенсене урама тухса ҫӳреме цир- 
кул)3 рта чарни йе пӗр-пӗр статйара ӳтлӗ йура- 
тува чарма хушни пулсан, ҫавӑ вара уншӑн паллӑ, 
ӑнланма уҫӑ йапала пулса тӑнӑ, чарнӑ пулсан— 
ан шарла! Мӗне те пулин тума ирӗк панинче 
йалан иккеленсе тӑмали, темӗн ҫинчен каласа 
пӗтереймесӗр хӑварнӑ елемент пытанса тӑнӑн 
туйӑннӑ ӑна. Хулара драмкружок йе читаЛ)Нӑ йе 
чайнӑй уҫма ирӗк панӑ пулсассӑн, вӑл пуҫне сил- 
лесе шӑппӑн ҫапла каласа хураччӗ.

— Аплине апла ӗнтӗ вӑл, веҫех аван ку.знчах 
мӗн те пулин сиксе тухмин йурӗччӗ.

Правилӑсене тӗрлӗ майлӑ пӑсса хӑтланнисем, вӗ- 
секе пӑхӑнса пурӑнассинчен пӑрӑнса тӑнисем унӑн 
кӑмӑлне хуҫса пынӑ, анчах мӗн ӗҫ-ши унӑн ҫавӑн- 
та, тесе шухӑшламала. Молебӗна йулташӗсенчен 
кам та пулсан кайа йуларах пырсан йе гимна- 
зистсен алхасса тунӑ пӗр-пӗр ӗҫӗ ҫинчен хыпар 
ҫитсен, йе каҫ пулса ҫитсен класа пӑхакан дамӑ 
офицерпа утса ҫӳренине куракансем пулнӑ пул-

♦ Антрбпос—ет*м.
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сан, шутсӑр хумханса кайаччӗ, пӗр майах: мӗн те 
пулин сиксе тухминчӗ, тесе ҫӳреме тытӑначчӗ. 
Педагогсен советӗнче асӑрханса калаҫнипе, тем 
сиксе тухасса кӗтнипе тата хупӑлчалӑ шухӑшӗ- 
семпе пире простӑ пуссах антараччӗ. Арҫын гим- 
назипе хӗрарӑм гимназири ҫамрӑксем хӑйсене хӑй- 
сем чыссӑр тытаҫҫӗ, классенче ретсӗр шавлаҫҫӗ, 
ай, ку начаЛ)СТвӑ хӑлхине ан кӗтӗрчӗ, ай, мӗн 
те пулин сиксе ан тухтӑрчӗ,—иккӗмӗш класран 
Петрова, тӑваттӑмӗшӗнчен — Иегорова кӑларса 
йарсан май мар лайӑх пулмала. Мӗн тейӗн есӗ? 
Хӑй ахлатнипе, нӑйлатнипе, шурчак, пӗчӗкҫӗ, 
сисетни, арланӑн пек пӗчӗкҫӗ пичӗ ҫинчи тӗксӗм 
куҫлӑхӗпе пурсӑмӑра та, пире пуҫса антараччӗ, 
взра ӑна парӑнаттӑмӑр, Петровпа ЙегоровЗн по- 
ведени балне чакарса ҫыраттӑмӑр, вӗсене арӗсе 
лартаттӑмӑр. Кайран-кайран Петровне те, Иего- 
ровне те кӑларса ҫапаттӑмӑр. Темӗнле йӑли пурччӗ 
унӑн—пирӗн хватерсене пырса ҫӳреччӗ. Учитӗл 
патне кӑштӑрт пырса кӗрет, ларат, ним те чӗн- 
мест, темӗне асӑрхасшӑнла пӑхкаласа иртерет. 
Ҫакпа ӗнтӗ „йулташсемпе кӑмӑллӑ пурӑнасса тыт- 
са пыни“ тесе шутлаччӗ вӑл, пирӗн пата пырса 
ларма йӑвӑр пулнӑ курӑнат ӑна, ҫавӑнпа пирӗн 
пата ҫӳрессине хӑйӗн йулташла ӗҫӗ вырӑнне хунӑ- 
ран кӑна пыра-пыра лараччӗ. Епӗр учителсем хӑ- 
раттӑмӑр унтан. Директор пулин вӑл та хӑраччӗ. 
Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ, пирӗн учитӗлсем Тургеневла 
Шчедрин тӑрӑх вӗренсе ӳснӗ, шухӑ-шлама чухла- 
кан, маймар ӗретлӗ етемсем, апла пулин те йалан 
калушпа та сунчӑкпа ҫӳрекен ҫав пӗчӗкҫӗ етем 
пӗтӗм вунпилӗк ҫул хушшин пӗтӗм гимназийе 
аллинче тытса пурӑнчӗ. Гимназийе анчах-и ара? 
Пӗтӗм хулана! Пирӗн дамӑсем шӑматкунсенче 
килӗсенче спектакфсем лартми пулчӗҫ, вӑл сисес- 
рен шикленсе тӑраҫҫӗ; пуп таврашсем ун умӗнче 
ӳт ҫиме тата картла выл>ама шикленсе лараҫҫӗ. 
Пирӗн хулара йулашки вун-вунпилӗк ҫул хуш- 
шинче, Беликов манерлӗ етемсен влийанипе, тем- 
рен те хӑракан пулса карӗҫ. Хытӑ еаспа калаҫма, 
пӗрпӗрин патне ҫыру ҫӳретме, пӗринпе пӗри пал- 
лашма, кӗнеке тавраш вулама шикленсе пурӑ- 
наҫҫӗ, чухӑнсене пулӑшма, хут вӗрентме хӑраҫҫӗ.

Иван Иванчӑ темӗскер каласшӑн пулса ӳсӗрсе 
илчӗ, анчах малтан чӗлӗм чӗртсе йачӗ, унтан тин 
вара сӑмахӗсене тата-тата ҫапла каларӗ:

— Вара! Шухӑшлама чухлакан ӗретлӗ ҫынсем 
Шчедрина та, Тургенева та, темӗнте пӗр Боклей 
таврашсемпе ытти-мӗнсене те вулаҫҫӗ, ҫавна ва- 
ра, парӑннӑ вот, тӳснӗ... Ҫапла ҫав ӗнтӗ вӑл.

— Беликов манпа пӗр ҫуртрах пурӑначчӗ,— 
малала каласа карӗ Буркин,-—ҫав етажрах ӗнтӗ, 
алӑкпа алӑк тӗлме тӗл, унпа час-часах курӑнса 
калаҫаттӑмӑр, ҫавӑнпа унӑн килти пурнӑҫне епӗ 
пӗлеттӗмчӗ. Килӗнче те ҫав шайах вара: халат, 
калпак, чӳрече хупписем, ҫаклатса питӗрмелисем, 
тем тӗрлӗ тума хушман, тума чарнӑ йапаласем, 
тата—мӗн те пулин сиксе тухминчӗ тенисем. Типӗ 
тытни сийенлӗ, анчах ӳт ҫиме йураыаст, Беликов 
типӗ тытмаст, тесе ҫӳрӗҫ, ҫавӑнпа ҫупах пулла 
ӗпе ҫӑвӗпе пӗҫерсе ҫийетчӗ, апачӗ типӗ мар, апла 
пулин те ӳт ҫийег тесе калаыа та ҫук. Хӑй ҫин- 
чен апла-капла шухӑшласран шикленсе прислугӑ 
хӗрарӑм тытман, такҫан деншчикра пурӑннӑ, кӑшт- 
кашт апат пӗҫеркелеме чухлакаланӑ Афанаҫҫи 
йатлӑ повӑра, утмӑл ҫулхи старика, урӑ мар ҫӳ- 
рекенскере, ҫурма ӑслӑскере тытса усраччӗ. Ҫав

Афанаҫҫи йалан алӑк патӗнче аллисене хӗреҫле 
хуҫлатса тӑраччӗ, ассӑн сывласа йарса пӗр пек 
с ӑ м а х с ^  кӑларса, мӑркӑлатса илеччӗ:

— Ентӗ ун йышшисем май ҫук нумайланса 
карӗҫ!

Ҫывӑрмали пӳлӗмӗ Беликовӑн пӗчӗкҫӗччӗ, 
каснӑ-лартнӑ йешчӗк ӗнтӗ, краваГне шӑналӑк 
карса хунӑ. Ҫывӑрма пуҫ тӳпинченех витӗнсе 
выртаччӗ вӑл; шӑрӑх, пӑчӑ, хупӑ алӑкран ҫил 
шаккат, кӑмакара тем кӗрлет, кухзьӑран хашлатнӑ 
сасӑсем, усала систерекен хашлатусем илтӗнке- 
лесе кайаҫҫӗ.

Одейал айӗнче выртма хӑрушӑ пулнӑ ӑна. Мӗн 
те пулин сиксе тухмин йураччӗ, хама Афанаҫҫн 
пусса пӑрахминччӗ, вӑрӑ таврашсем кӗрсе кай- 
минчӗҫ, тесе шикленсе выртаччӗ, кайран чунне 
сиктерекен тӗлӗксемпе ҫӗрӗпе аппаланаччӗ, ир- 
хине хӑйпе иксӗмӗр гимназийе кайнӑ чухне вара 
саахулӑ кӑвак сӑнлӑ пулат вӑл, хӑй кайма тухнӑ 
йышлӑ ҫынлӑ гимнази сехрине хӑптарни, ӑна вӑл 
пӗтӗ.ч чунӗ-чӗринчен йуратыанни тата пӗччен 
пурӑнма ӑна йӑвӑрри курӑнаГ.

—- Пирӗн классенче май ҫук шавлаҫҫӗ,—тетчӗ 
хӑйӗн йӑвӑр сисӗмӗ мӗнрен тухса танине шыра- 
са тупма тӑрӑшнӑ май вӑл. — Ниме йурӑхсӑр 
йапала!

Ҫак грек чӗлхине вӗрентекен учитӗл, ҫав 
хупӑлчари етем, кам шухӑшлама пӗлес пур, кӗҫех 
авланса хумарӗ.

Иван Иванчӑ сарайнеле вӑрт ҫавӑрӑнса пӑхрете: 
Шӳтлесе калатӑн!—терӗ.

— Чӑн, ӗненме хӗн пулсан та, кӗҫ авланса 
йамарӗ ҫав. Пирӗн пата историпе географи вӗ- 
рентме ҫӗнӗ учитӗл, Коваленко, Михаил Саввич 
йатлӑ хохол ҫынни йарса пачӗҫ. Пӗччен мар, 
Варен)Кӑ йатлӑ аппӑшӗпе килчӗ вӑл. Коваленко 
ҫамрӑкскер, ҫӳллӗскер, тӗксӗм сӑнлӑ, шутсӑр мӑн 
алӑлӑ етем, сӑнӗнченех вӑл баспа калаҫасси па- 
лӑрат, чӑнахах ӗнтӗ ун сасси пичӗкерен тухакан 
сасӑ пек: бу-бу-бу тутарат... Аппӑшӗ вара ҫамрӑ- 
ках мар, пбр вӑтӑр ҫула пуснӑ, анчах лешӗн пе- 
кех ҫӳллӗ, й ш так ,  хура куҫхаршилӗ, хӗрлӗ питлӗ, 
пӗр сӑмахпа каласан, хӗр мар ку, мармелад те- 
меле, ҫав тери шухӑ хӑн, шавлама йуратаГ, йалан 
малоро: романсӗсем йурла1( те ахӑлтатса кулаГ. 
Унччен те пулмин уҫӑ кулӑпа; ха-ха-ха!—тесе 
йанӑратса йара парат вара. Первайхи хут Кова» 
ленкосемпе пиҫӗмлӗн паллашасси, астӑватӑп, 
директор менелникӗнче пулнӑччӗ пирӗн. Менел- 
ник-мӗнсене те обйазӑннӑҫ тӑрӑх тухса ҫӳрекен 
сивӗ, йунсӑх педагогсем хушшииче шыв кӑпӑкӗн- 
чен ӳтленсе тухнӑ ҫӗнӗ Афродита*) пуррине курах 
кайрӑмӑр: аллисемпе пилӗкӗнчен тытса утаГ, йур- 
ла1‘, ташла1(... „Виют витры“ йурласа пачӗ чӗререн 
вӑл, ун хыҫҫӑн татах романс, тата ҫине татах ро- 
манс, пурсӑмӑра та пире хӑй майлӑ ҫавӑрса лартрӗ, 
пурсӑмӑра та, Беликова та. Беликовӗ йӑшт ун ҫум- 
не пырса ларчӗ те, киленсех кулса, сӑмах хушрӗ;

— Мӑлороссен чӗлхн хӑйӗн ҫепӗҫлӗхӗпе тата 
кӑмӑллӑ йанравлӑхӗпе авалхи грексен чӗлхнне 
асаилтерет,

Капла калани хӗр кӑмӑлне илӗртре, вӑл ӑна 
Годйачев уйесӗнче хӑйӗн хутор пурри ҫинчен, 
хуторта амӑшӗ пурӑнни ҫинчен тата унта етем-

*) Афродита—авалхи греисеа илемлӗх турри. Вӑл и^ыв 
кӑпӑкӗнчеа ҫуралса тухнӑ. тесе ӗнеинӗ грек ҫыннисем.
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ӗретсӗр хӳхӗм грушӑсем, етем-ӗретсӗр хӳхӗм 
дын)ӑсем, етем-ӗретсӗр хӳхӗм кабакисем ӳсни 
ҫинчен чунтан-вартан шантарса калама тытӑн- 
чӗ. Хохолсем кавӑнсене кабаки теҫҫӗ, кабака*) 
шинок, теҫҫӗ... кабаки текенисенчен хӗрлисемпе 
кӑваккисенчен шутсӑр тутлӑ, шутсӑр, каласан 
та ӗненес ҫук, тутлӑ боршч пӗҫереҫҫӗ.

Итлесе ларсан-ларсан, пурсӑмӑра та пире пат 
пӗр шухӑш пырса кӗчӗ.

— Кусене мӑшӑрлантарса йарсан хӳхӗм пул- 
.мала,—терӗ мана директоршӑ шӑппӑн,

Теме кура пурсӑмӑр та епӗр Беликов авланман- 
нине астуса илтӗмӗр, ҫав ун кун ҫулӗнчи паллӑ 
йенне халиччен асӑрхамасӑр хӑварни тӗлӗнтерчӗ 
пире хамӑра та, хӑйне мӗнле тыткалӗ хӗрарӑмпа 
вӑл, ҫав хӑйшӗн ӗретсӗр кирлӗ ыйтува мӗнле 
татса йама ӑс пур-ши унӑн? Унччен ҫакӑ ним те 
иптереслентермен пире; кирек мӗнле ҫанталӑкра 
та калушпа ҫӳрекен, шӑиалӑк айӗнче ҫывӑракан 
етем йуратма пултарассине, тен, пуҫа илмен те 
пулӗ епӗр унччен.

— Беликов хӗрӗхрен такҫанах иртнӗ, ку вара 
вӑтӑрта...—хӑй шухӑшне уҫҫӑнтарах ӑнлантарса 
пачӗ директоршӑ.

Кичемлӗхрен хӑтӑлма мӗн-мӗн тумаҫҫӗ-ши 
провинцире пирӗн, киревсӗр, йурӑхсӑр ӗҫсем мӗн 
чухлӗ пулса иртмеҫҫӗ-ши? Мӗн кирлине пӗр 
ластӑк та тумасӑр иртернӗрен пулса пырат ӗнтӗ 
ку. Акӑ ара мӗншӗн пирӗн Беликова сасартӑках 
авлантармала пулнӑ-ха, вӑл мӑшӑрлӑ пуласса шу- 
хӑшлама та ҫук-ҫке. Директоршӑ, инспекторшӑ, 
тата гимназири хамӑрӑн пӗтӗм хӗрарӑмсем хӑй- 
сен кун-ҫулӗсен тӗллевне труках куракан пулса 
кайнӑ пек йӑпӑр йапӑрланса ҫитрӗҫ. Ложе туйа- 
наФ театрта директоршӑ, кайран пӑхатпӑр вейӗр 
пек сарӑлса ун ложинче Варе^ькӑ лара параф,

*) „Кабак“— .хупах*.

сӑн-пичӗ ҫинче савӑнӑҫ, телей ҫутӑха1(, унпа 
йунашар пӗчӗк Беликов, килӗнчен хыпкӑчпа кӑ- 
ларса килнӗ пек кӑпчӑранса ларат. Епӗ вечеринкӑ 
пухатӑп, хӗрарӑмсем мана Беликовпа ВареН)Кӑна 
чӗнмесӗр хӑварма хушмаҫҫӗ. Пӗр сӑмахпа кала- 
сан, машин кӗрлесех ӗҫлеме тытӑнса кайаК. Ва 
реН)Кӑн качча тухас шухӑшӗ пулнах мӗн. Ӑна 
шӑлнӗ патӗнче пурӑнма хаваслах пулман мӗн 
кунӗ кунӗпе тавлашса, шӑв-шавласа иртерме ан 
чах пӗлнӗ мӗн вӗсем. Ак сценкӑ сире: Коваленко 
йаштак, ҫирӗп, мӑнттай етем, тӗрленӗ кӗпе тӑ 
хӑннӑскер, урампа утса пырат, картуз айӗн тухса 
анакан ҫӳҫ муклашки ҫамки ҫине ӳкнӗ; хӑрах 
аллинче пӗр тӗрке кӗнеке, тепринче туратлӑ 
хулӑн туйа. Хыҫран аппӑшӗ пыраГ, вӑл та кӗне- 
кесемпе.

Михайлик, ара вуламаниҫ ес ӑна, — тесе 
тавлаша1( вӑл хыт сасӑпа.—Калатӑпҫке сана, тупа 
таватӑп ӑна ним те вуламан есӗ.

— Епӗ вуланӑ тетӗп сана тата1—кӑшкӑраГ 
Коваленко, туйипе тротуар ҫийӗн танклаттарса.

Ай, тур анчах, Минчик! Ма ҫиленен-ха есӗ, 
принциплӑ калаҫуҫке пирӗн.

— Вуланӑ тетӗп сана.
Килӗнче вара кам та кам йут ҫын пулсанах— 

чакрашу пыраГ. Ун пек пурнӑҫ ӑна йӑлӑхтарса 
ҫитернӗ пулас, хама ваЛ)Л)® хамӑн кӗтес пултӑр 
тере пулӗ, унпа пӗрлех ҫулӗсем те сахалах мар- 
рине аса илмеле; ун пек чух кирек те кама та, 
грек чӗлхине вӗрентсе пурӑнакана та качча пырса 
тухан, суйласа тӑма йерҫӳ пулмӗ. Тӳррипех кала- 
сан, пирӗн пикесене нумайӗшне качча кайса пул- 
тар, Кирек кам тӗлне пулсан та йурат. Мӗнле 
пулсан та ӗятӗ, ВареН)Кӑ Беликовшӑн уҫҫӑнвх 
вашаватлӑ пулма пуҫларӗ.

°®ликовӗ тата?
(Вӗҫӗ тепӗр номертӑ)

Мами куҫарнӑ.

Вулакансен жалӑбисем
Типтерлӗ  „ К апкӑк“!

Пирен Каранйалӗнчи (Сӗнтӗрвӑрри районӗ) „Хас- 
тар“ колхоз председателӗнче Урапа Пракухӗ ӗҫ- 
лет. „Урапа" тенӗрен урапа-ҫунасем ҫителӗклӗ 
пирӗн тесе ан шухӑшлӑр. Кӳлекен 41 лаша ва./Ь' 
.'Ьи халӗ, ҫуркуннене сулӑннӑ май, 12— 13 ҫунапах 
лӑпланса пурӑнатпӑр. Ҫураки валь-ъи урапасем те 
йусавлисем ҫукпа пӗр. Ененме йӑвӑр пулсан, кил- 
сех курӑр. Тата есӗр кунта килсен председате- 
ле, ҫуракине хатӗрленмелӗх кӗске сруклӑх та пу- 
лин, ерех кӗленчи ӑшӗнчен кӑларма та пулӑшӑр.

Пиҫен.

„Капкӑн“ тус!
Вӗрент, тархасшӑн, ман йулташсене Шупаш- 

карӑн Свердлов урамӗпе иртсе пынӑ чухне 3-мӗш 
номӗрлӗ ҫурт тӗлне ҫитсен лохӑл-лохӑл кулса тӑ- 
рас йӑлине пӑрахма. Ҫурт умне ҫапнӑ вывескӑ- 
ран кулаҫҫӗ вӗсем, непсӗрсем. Ман шухӑшпа вӑл 
вывескӑран кулмали ним те ҫук пек. Вывески 
ҫапла:

Заезжий двор и случной пункт 
артели „Пробуждение“

Ҫавна вуласан вывӗскине ҫырса ҫапакансен 
ху-ътурлӑхӗ ҫукки палӑраК пулас.

Ку^Ьтурлӑхӗ вӗсен чӑннипех ҫук п р с а н ,  ӑна 
шырасан-шырасан тупма пула1(, — хуйхӑрмала мар. 
Ку.ътма1'азинра та сутаҫҫӗ пулӗ ҫавна. Кайса ыйт- 
са пӗлме пултараҫҫӗ.

Сидоркин.

„Капкӑн'‘ йулташ!

Ҫураки ҫитессе кӗтсе ывӑнтӑмӑр ӗнтӗ епӗр 
Куславкка районӗнчи Тури Анчӑккасси ҫамрӑкӗ- 
сем. Тури Анчӑккасси колхоз правленийӗ суртла- 
нӑ вӑрлӑха клуб ҫуртне тултарнӑ та, халӗ пирӗн 
нимӗнле ку.ътмассалӑ ӗҫ курӑнмаст. Клуб ҫуртне 
ҫураки хыҫҫӑн уҫса паратпӑр, тесе йӑпатаҫҫӗ прав- 
лени членӗсем.

Колхоэ правлени: вӑрлӑхсем те ку.ътурлӑ пу- 
рӑнчӑр, тесе вӗсене клуб ҫуртне тултарнӑ пулас, 
анчах вӑрлӑхсем ку.ътурлӑ пурӑннипе пӗрлех пи- 
рбн те пушӑ вӑхӑтсене ку.ътурл5 иртерес килет.

Салампа Сармантей.
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Ҫӑлтӑрсем тӑрӑх йумӑҫ пӑхни
Гвнч ӳкврчҪкг

—  Ку ҫӑлтӑрсвм ҫинв пӑхатӑп та... хамӑр тума 
шухӑшланӑ ӗҫоем пит ӑнӑҫулах пулаоси курӑнмасТ.

Пултарулӑ Ерхип танӑнчӗ
Йалпо лавкине ҫуллен темиҫе хут ҫаратнӑ ӗҫ- 

ре хуралҫӑ Ерхип мӗнле вырӑн йышӑнса тӑнине 
никам та сисмен. Лавкари тавар шучӗ тухмасан, 
прикашчиксем айӑпа йаланах йӗкехӳресем ҫине 
сулнӑ. . Правленийӗ прикашчиксене ӗненмесӗр, 
кашнийӗнчех вӗсене растратчик йарлыкӗ ҫыпӑҫ- 
тарса кӑлара-кӑлара йанӑ. Икӗ уралӑ йӗкехӳресем 
премӗксене, конфеткӑсене кула-кула ҫисе выртнӑ. 
Йӗкехӳресен вожатыйӗ Ерхип хӑйех пулнӑ иккен, 
анчах никам та вӑл апла пулассине шанман, мӗн- 
шӗн тесен ӑна вӑл вырӑна йалти руководствӑ 
сӗннипе лартнӑ, нимрен ытла йалсовечӗн пред- 
седателӗ пулса пурӑннӑ, халӗ тӑрӑ шыв ҫине кӑ- 
ларнӑ, халӑх тӑшманӗ Цветков ӑна хӳтӗлесе тӑ- 
нӑ. Ҫапла пулнипе Ерхип ытла та хӑйуланса кай- 
нӑ, кайарахпа лавкаран ҫимелисене тултнипе пӗр- 
ле тата кассӑра мӗн выртнине „тӗрӗслеме" шут 
тытнӑ. Ҫак шухӑша ӑнӑҫулӑ пурнӑҫлама хӑйулӑх 
ҫителӗклӗ пултӑр тесе, вӑл пӗр каҫ ҫурлитрҫут- 
тине илсе килчӗ. Тултарчӗ пӗр стакан, анасланӑ 
чухнехи пек ҫӑварне тем сарлакӗш карчӗ те, тӑк- 
рӗ унта стаканри ерехе, чӑннипех тӑкрӗ, ҫынсем 
пек ӗҫмерӗ. Унтан пӗр ҫӑтӑмпа ҫӑтса йачӗ ҫӑвар- 
не тӑкнӑ ерехе.

— Епӗр ӗҫессин техникине алла илнӗ, ытти 
ҫынсем пек шӑл витӗр йухтарса ӗҫсе муталан- 
мастпӑр. Ҫӑрасене уҫӑ йураттарса уҫма та пӗлет- 
пӗр, унӑн техникине те лайӑхах алла илнӗ. 
Хе хе хе1 — тесе кулса илчӗ те Ерхип, ҫула кай-

ма тумлана пуҫларӗ. Тумланчӗ турӗ, унтан кӑ- 
мака хыҫӗнчен пӗр ҫыхӑ уҫӑ туртса кӑларчӗ те, 
кӑсйине чиксе тухса утрӗ килӗнчен. Тепӗр вунӑ 
минутран Ерхипе коопераци лавки ҫумне пӑрах- 
нӑ каска ҫинче ларнине куратпӑр. Аллинче пысӑк 
чукмар. — Питех тӑрӑшат коопераци пурлӑхӗшӗн. 
Авӑ, ҫынсем те выртса пӗтмен-ха, вӑл килсе те 
ларнӑ хурала, — теҫҫӗ иртсе пыракан йалҫынни- 
сем.

Нумай тӑмарӗ, халӑх лӑпланчӗ, йал ҫывӑраГ.
Ерхип унталла-кунталла пӑхкаларӗ те, хӑй ӗҫ- 

не тытӑнчӗ. Кӑсйери уҫӑсӗнчен пӗри часах Ерхи- 
пе лавкана кӗрсе кайма пулӑшрӗ. Тин ҫеҫ вӑл 
кассӑ йешчӗкые туртса кӑларса, унти укҫана ывӑҫ- 
лама тытӑнчӗ, алӑк йарр! уҫӑлса кайрӗ те, пӗр 
ҫын кӗрсе Ерхипе ҫухаран йарса илсе, лавкаран 
сӗтӗрсе тухрӗ. Вӑл бригадир Ваҫҫа пулнӑ.

— Е-е-е-е! Есӗ-и-ха вӑл йӗкехӳре! — терӗ те 
вӑл лавкине питӗрсе Ерхипе йалсоветне сӗтӗрсе 
кайрӗ. Часах пуҫтарӑнчӗҫ йалсовет канце.ъарине 
шав сассине илтнӗ колхозниксем, председател 
Цветков та пырса ҫитрӗ. Тытӑнчӗҫ тӗпчеме. Ер- 
хип чӗнмест, хӑтӑлма май шыраГ. Сасартӑк вӑ- 
кӑр пек мӗкӗрсе йачӗ те, урайне кайса ӳксе ури- 
семпе аллисе.мпе ҫапкаланма тытӑнчӗ, куҫне ҫа- 
вӑрса пӑрахнӑ, шӑлӗсене качӑртаттарат, ҫӑварӗн- 
чен кӑпӑк кӑлараГ.

—• Ерхип ухмахлана пуҫланӑ.^ҫавӑнпа пырса кӗнӗ 
лавкана. Ан тивӗр, лӑплантӑр! Ӗҫне ыран тӗплӗ пӗ- 
лӗпӗр, — терӗ те Цветков халӑха ӑсатса кӑларса 
йачӗ, унтан хӑй те тухса кайрӗ.

Ерхип пӗчченех выртса йулчӗ урайӗнче.
— Ну, Цветков, ӗмӗрӳ вӑрӑм пултӑр санӑн, 

терӗ вӑл ҫын сассисем лӑплансан, унтан тӑчӗ те 
чӳрече витӗр тарма тытӑнчӗ (алӑкӗ тултан пи- 
тӗрнӗ пулнӑ). Чӳречерен тухнӑ тухманах ӑна икӗ 
ҫын (колхозниксем) йарса илчӗҫ.

— Ну, халӗ тараймӑн ӗнтӗ. Есӗ тахҫантанпа 
выЛ)ӑхпа суту-илӳ туса пурӑннӑскер, халӗ те ӑста 
хытланса улталасшӑн пулӗ. Ҫук, улталаймӑн ма- 
лашне, халӑх сучӗ умӗнче ответ тытӑн,— терӗҫ 
те вӗсем Ерхипе йалсоветне кайала кӳртсе йачӗҫ.

Ерхип тин сисрӗ ҫӑрана уҫӑ йураттарас тех- 
ники ырӑ ҫул ҫине илсе пыманнине.

Сенӗк.

Иетӗрнерен ҫыру
„Капкӑн“ тус, хӑвӑн кино курас килсен Йетӗр- 

нери кинотеатӑра ан килех. Тем курса тӑрӑн есӗ 
пирӗн пек виҫӗ-тӑватӑ кун афишӑ ҫакӑнса тӑнине 
курма вӗренменскер. Епӗр кунта „Каро“, „Депу- 
тат Балтики“ кино-картинӑ пуласси ҫинчен пӗл- 
терекен афишӑна виҫӗ тӑватӑ кун вулатпӑр та 
картина кураймастпӑр. Картинӑ курас вырӑнне 
кино-театр директӑрӗ Кочетӑвӑ йулташ алли ҫыр- 
нӑ хут таткине—пӗлтерӗве алӑк ҫинче куратпӑр. 
Вӑл йаланах ҫапла пӗлтерет: „Ку картинӑ репер- 
туарта ҫук. Афишне йӑнӑш ҫакнӑ. Кино пулмасФ“. 
Пӗлтерет те кабинетне таврӑнат, хулари ӗҫҫын- 
нисем вара килӗсене таврӑнаҫҫӗ.

„Капкӑн" тус, есӗ килсен-тусан .социалисӑмла 
куЛ)Турӑ ҫурчӗ“ текен ҫурта пырса ан кӗрех, ун- 
та ҫил шӑхӑрнипе биллиардла вы./ьакансем, мат- 
семпе ҫухӑрса кийсемпе пуҫран ҫапнине илтсен, 
хӑранипе чӗтрекене йерсе кайӑн.

Санран пулӑшу кӗтсе И. К-е.
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Шушкӑ
Клендӗрсемпе шушкӑсем пбҫерекен пекарнийе 

терӗслеыешкӗн комиҫҫи пынӑ. Кӑмакаран кӑларнӑ 
шушкӑ мӗнле пиҫнине пӗлме комиҫҫи членӗсем 
пӗрер шушкӑ ҫисе пӑхнӑ.

— Чусти шӗвӗрех пулнӑ,—тенӗ комиҫҫи пред- 
седателӗ ҫур шушкине хырӑмне йарса хурсан.—- 
Майсӑр ҫемҫе.

— Пачах тӗрӗс!—килӗшнӗ ытти членӗсем те 
унӑн шухӑшӗпе.—Шушки нумайрах тухтӑр тесе 
шыв ытлашши йанӑ.

— Нимех те мар-ха чусти шӗве пулни вӑл,— 
тенӗ пекарни пуҫлӑхӗ лешсене хирӗҫ.

— Мӗнле нимех те мар-ха вара?—кӑшкӑрса 
тӑкнӑ ӑна комиҫҫи членӗсем.

— Вара!.. Вӑл шушкӑ илекенсем патне ҫитич- 
чен шутсӑр типсе хытса кайӗ, ӑна витерме етем 
шӑлӗ мар, кашкӑр шӑлӗ кирлӗ пулӗ,—тенӗ.

Суту-илӳ организаци йанӑ комиҫҫи членӗсен 
хирӗҫ калама сӑмах тупӑнман.

Шупашкарти вӑйсене те манмала мар
— Ав хор пыра¥! Курса йул.
— Хор?! Пӗччен ҫын ҫеҫ курӑнаГ-ҫке. Есӗ хор 

килет, тетӗн.
— Ҫав пӗччен ҫын хор пулаГ ӗнтӗ. Хор анчах 

та мар, симфонилӗ оркестр та, духовой оркестр 
та ҫавах. Вӑлах тенӑрпа, дискӑнтпа, бас- 
па йурлакан солист...

— Ну... Суйатӑн. Тӗнчере ун иек етем пулма 
пултараймас¥.

— Мӗнле пулма пултараймасГ. Пултарат. Чӑ- 
ваш радиокомитечӗн музӑк вешчанийӗ Шупаш- 
карта пулакан концертсене радио тӑрӑх, ӗлӗкхин 
пек мар, пит сайра хутра паракан пулчӗ. У.ч вы- 
рӑнне диктора тӑратаҫҫӗ те, лешӗ пӗчченех вара 
грамофон плаҫтинкисем ҫавӑрса тӑрса, хор та 
пулат, оркестр та пулаГ, квартет та пулат, со- 
лист та пулаГ.

Караҫӑвар
— Мана вырӑнтан, хамӑн учреи^денийе кӗрсе 

вырнаҫнӑ тӑшмансене сисейменщӗн, кӑлармала 
турӗҫ. Шухӑшлатӑп-шухӑшлатӑп та, епӗ тӑшмана 
асӑрхайманшӑн хам мар, вӗреннӗ ҫынсем айӑплӑ.

— Ма?
— Ҫын тӑшманпа тӑшман маррине витӗр пӑх- 

са пӗлмелн ренген майлӑ аппарат шухӑшласа ма 
кӑларман-ха вӗсем. Ун йышши аппарат пулсан, 
ҫынсем мӗнле шухӑшлнне витӗр пӑхса епӗ те 
пӗлнӗ пулӑттӑм.

Грамматикӑпа пурӑнӑҫ
— Иванов! Ак доска ҫине: „Хресчен пасарта 

краҫҫин ламппи илчӗ“ тесе ҫыртӑм. Иртсе кайнӑ 
вӑхӑт ҫинчен каланн, хал^хи вӑхӑт ҫинчен калани 
ҫав предложенире?

— Иртсе кайнӑ вӑхӑт ҫинчен калана унта.
— Аҫтан апла?
— „Краҫҫын ламппи туйанчӗ“ тени вӑл—ирт- 

се кайнӑ вӑхӑт ҫинчен калани пулат. „Електри- 
чествӑ лампӑчки туйанчӗ“ тесе каланӑ пулсан, 
ха.Ъхи вӑхӑт ҫинчен калани пулаччӗ, мӗншӗн те- 
сен колхозра пирӗн кашни килӗрех електричествӑ 
ха.Ъ-

Начар тавар кӑларакан ертел членӗ
— Мӗнле ачам есӗ, Пе¥кӑ! Ҫӗнерен илсе панӑ 

ҫунашкупа ерне те йарӑнмарӑн, ҫбмбрсе те хунӑ. 
Тфу, мӗн туса хунӑ-ха есӗ.

— Мӗн туса хунӑ?
— Ара!
— Ҫук, епӗ туман, есӗ тунӑ. Анне мана сирӗн 

ертел туса кӑларнине илсе пачӗ.

Танлаштару
~  Ачам 6  уйӑх тултарчӗ. Пит аван ача, теме- 

ле те, анчах темӗскерле ӑс-хапӑлӗ иртнӗ уйӑхра 
кӑларнӑ хамӑоӑн директорӑн пекех вара.

— Ну?! Ас-хапӑлӗ унӑн пек пулни ӑҫтаи 
паллӑ?

— Хайне алӑ ҫинче сиктерсе ҫӳренине йурат- 
нӑран.

Пичугинсем тата пур
— Пирӗн учреж^енире МОПР организаци еҫе 

ним те палӑрмаст. Еҫлеменшӗн пӗҫертсе илесчӗ- 
ха пбре. Кам-ши секретарӗ?

— Пичугин.
— Пичугин?!, Епӗ-ҫке. Маннӑ та... Суйланӑ- 

ранпа ҫулталӑк та ытларах иртнӗ те, манмалӑх 
та пулнӑ ҫав.

Ҫавалкас Мӑратра
Вулав ҫурт пуҫлӑхӗ:— Ҫак йура кама та пул- 

сан тасатма хушас пула1(-ха. Ҫул уҫмала. Ҫулне 
урапа таптаса йакатас.

Йулташӗ:—Ма аплах?
Вулав ҫурт пуҫлӑхӗ:--Ара ҫулӗ такӑр пулма- 

сан вулав ҫуртне ҫӳрекен ҫуккине пӗлме пулта- 
раҫҫӗ.

Патӑрйелӗнче
Библиотекӑр йулташ, сӑмсуна ӑҫта тӑм ил- 

тернӗ. Вутӑ касма кайсан вӑрманта пу.ъ бнтӗ?
— Вӑрманта мар. Патӑрйелӗнчех. Райбиблио- 

текӑра.
Германири калаҫусенчен

— Коллега! Пӑх-ха, аллусем мӗнле таса мар. 
Ма ҫумастӑн?

— Гигиенӑ наукӑ хушнине итленипе. Столо- 
вӑйри плакат ҫине; „Апат умӗн аллуна ҫума ан 
ман“ тенӗ. Апатне ҫименни виҫӗ кун та ӗнтӗ, 
алла ҫуманни те виҫӗ тавлӑк иртре,
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Сысна мар
„Херлӗ йалав“ колхозра (Ишлей районӗ) Сала- 

пайкасси йалсоветӗнче пулса иртнӗ истори ҫин- 
чен сӑмах пыраГ.

Ҫапса ватнӑ пек, счетовод Йегоровӑн пайан 
та пуҫӗ, пӗрмай ӗҫкӗре пулнӑ пирки, питӗ «ытӑ 
ыратаГ пулас, икӗ аллипе пуҫне тытса, пуҫАыра- 
тат, тесе ларнӑ вӑхӑтра; лашапа килчӗҫ! —'тесе- 
нех, тухса уттарчӗ килнеле.

Ҫуна ҫинчен анса, кание-ъарине Ҫӗрӗҫ комис- 
сариачӗ агрономӗпе участкӑри Федотов агроном 
кӗрсе вырнаҫрӗҫ. Федотов, колхозниксем ҫинеле 
пӑхса: Сирӗн трийер мӗншӗн 12 кун ӗҫсӗрех ла- 
раГ? —тесе хучӗ.

— Пӗлместпӗр епӗр, налсовет председателӗпе 
ҫыруҫи кун ҫинчен лайӑх пӗлеҫҫӗ, —тесе ответ- 
лерӗҫ колхозниксем.

— Председател ӑҫта, счетовод ҫук-и, — тесе 
ыйта пуҫларӗҫ килекен хӑнасем.

— Счетовод килӗнче пулмала, председател 
ҫук, района кайнӑ, —тесе эавӑрчӗҫ хирӗҫ.

Агрономсем уттарчӗҫ. Йегоров патне ҫитеҫҫӗ. 
Килте ҫук.

— Ӑҫта кайнӑ?—тесе ыйтаҫҫӗ шурсухаллӑ ва- 
тӑ ашшӗнчен.

— Ав, шуйтан, кӑмака тӑрринче выртаФ пех- 
лесе, —тесе кӑтартрӗ кӑмака ҫинеле ватӑ ашшӗ.

Йегоров кура1- ӗҫ начаррине, кӑмака ҫинчен 
анат те, тухса уттара парат. Тултан тавӑрнасса 
чылайччен кӗтсе ларнӑ хыҫҫӑн, агрономсем „кӑ- 
мака кушакине" шырама тухса уттараҫҫӗ. Канце- 
льарине ҫитсен, Йегоров каллех ҫук, ӗҫ тухасси 
паллӑ марне курса, йалсоветӗнчен Извалова тата 
ыттисене пухса, трийер ларакан колхозник патне 
тухса уттараҫҫӗ. Счетовод Йегоров ку вӑхӑтра 
лапах ҫавӑ колхозник патӗнче ерех ӗҫсе ларнӑ 
пулнӑ. Кура11, каллех унӑн патне килеҫҫӗ, ҫит- 
меннине тата нумайрахӑн, ним те тума пӗлмен- 
нипе калпаксӑр, пиншаксемсӗрех тухат те, сарай- 
не пытанат.

Килкартине кӗрсен, пынӑ ҫынсем пӳрте кӗме- 
рӗҫ, тӳрех сарайӗнче ӗҫсӗр 12—15 кун ларакан 
трийер патне уттарчӗҫ. Счетовод Йегоров кусене 
курсан, татах хӑраса ӳкнипе, ним те тума пӗлме-> 
сӗр, навус купи ӑшне кӗрсе пытанса выртат.

Трийер ҫинчен калаҫса килнӗ йулташсен вӑ- 
хӑт нумай иртсе карӗ. Навус купишӗнче вырта- 
кан Йегоров пӗр пӑчӑрӑннипе, тепре хутланнипе 
улӑмсем тапраннине колхозниксем курчӗҫ те: 
Сысна, сысна! —тесе кӑшкӑрчӗҫ. Килхуҫи Даниле 
мӗнле, ман сысна ҫук вӗт-ха, тесе тимӗр сенӗк 
илсе, ку шуйтан пулӗ, тесе тирме утса пынине 
илтсессӗн, счетовод Йегоров вилӗмрен хӑранипв; 
еп счетовод!—тесе кӑшкӑрса улӑмлӑ навус айӗн- 
чен сиксе тухрӗ. Пынӑ ҫынсем пурте ҫӑварӗсе- 
не карса пӑрахнӑ.

Кунта ҫакна каласа хӑварма тивӗҫ.
Питикасси колхоз пысӑк пуххинче колхоз 

счетовочӗ:

— Трийер кирлӗ мар, вӑл ытлашши кун расхут 
тутарат. Турӑ парсан ахалех пулаФ, —тенине 
хирӗҫ председател Изванов ним те шарламан.

Ҫапла Извановӑн партипе правителствӑ хуш- 
нисене пурнӑҫламала чух ҫӑварӗ уҫӑлмас1(, сасси 
тухмасК', ҫутти тӗлне пулсан, тата ӗҫсе ӳсӗрлсен 
Ми.ЪУТИн хӑма ҫуракан савӑт сассинчен те ирте- 
рет,

К-в

Кайран мӗн пулӗ
Чуракасси (Шӑхасан районӗ) йад- 

совет сечретарӗ Иваиов Петр 1351 
тенкӗ растратӑ тунӑ

Харламлйев-Екгер ӳкерчек£.

Иванов:—Ҫил-тӑман кӑларсах иртсе ка- 
рӗҫ. Дарт, терӗм—лартмарӗҫ. 

Палла-тӑран ҫын (мӑшкӑласа)\— Рал 
васка! Следстви пӗтсен ларт темесӗрех лар- 
тӗҫ.
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Хакӗ 40 пус

МузеГфа
Ачасем, мӗн ҫине пӑхса тӗлӖнсе тйратйр кунта? 
Ак ҫак ҫухапуҫ ҫине!
Й\ӗн тӗлӗямели пур унта, е?
Пурнан ӗмӗрте пӗрремӗш хут куратпӑр ҫке!


